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Abstract 

 

Machinima is een nieuwemediatechniek die gebruik maakt van videogames om films te produceren. 

Deze methode wordt gekenmerkt doordat ze snel en goedkoop is. Dit terwijl zij visueel minder sterk is 

dan klassieke film en animatie. 

 

Deze masterproef begint met een situering van het begrip aan de hand van een literatuurstudie. 

Achtereenvolgens beschrijf ik de historiek, de thema‟s en de toekomst van machinima. Daarnaast 

komen een aantal deelaspecten aan bod. Het zwaartepunt van het eerste deel is de bespreking van een 

SWOT-analyse. 

 

Het tweede deel omvat een literatuurstudie omtrent leertheorieën. Er worden een aantal theorieën 

geschetst die principes bevatten waar onderwijs in machinima baat bij kan hebben. Tevens wordt 

machinima hier geëvalueerd in twee categorieën: enerzijds als aan te leren set vaardigheden in 

hoofdzakelijk interdisciplinaire studierichtingen en als ondersteunend audiovisueel medium in 

traditioneel onderwijs. 

 

In deel drie komt de praktijk aan bod. Door middel van diepte-interviews en inhoudsanalyse schets ik 

twee cases: de cursus machinima aan de universiteit van Utah en een aantal workshops in drie 

verschillende fasen van ontwikkeling. Dit alles met het oog op het onderzoeken of machinima de 

nodige opportuniteiten biedt op het vlak van onderwijs. 

 

Er kan worden gesteld dat machinima educatief potentieel bezit. Dit getuigt het stelselmatig opnemen 

van machinima in interdisciplinaire curricula met de focus op computerwetenschappen en een 

combinatie tussen kunstrichtingen (animatie en film) en mediastudies. Voor traditioneel onderwijs is 

de barrière nog te hoog. Het maken van de filmpjes vergt een specialistische kennis. Machinima leent 

zich bovendien uitstekend tot workshops. 

 

 

 

Keywords: machinima, situering, leertheorieën, SWOT, educatief potentieel, workshops. 
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Algemene inleiding 

 

„Machinima today. It aspires to be a medium. It aims to define a conceptual crossover point between 

game and film structure. It‟s primitive today but it‟s evolving, fast. Is it strictly a question of 

technology? Yes. Is this idea going to survive? I believe it will.‟  

- John Gaeta, voorwoord in 3D Game-Based Filmmaking: The Art of Machinima (2004). 

 

Deze masterproef handelt over de nieuwemediatechniek machinima. Alvorens te beginnen met een 

aantal definities van het begrip, wil ik graag een korte inleidende tekst verschaffen bij het waarom van 

dit onderwerp en de gehanteerde methodologie. 

 

Machinima is een subcultureel fenomeen, diep geworteld in gaming communities. Veel wenkbrauwen 

worden gefronst wanneer de term wordt bovengehaald. Nochtans wordt machinima
1
 steeds vaker in de 

kijker geplaatst
2
. Er kan gesteld worden dat de techniek op het punt staat de volwassenheid te bereiken. 

Het onbekende karakter van machinima, gekoppeld aan een stijgende gebruiksvriendelijkheid en een 

groeiende academische interesse, hebben geleid tot de keuze van dit onderwerp voor mijn masterproef. 

 

Naast de afbakening die ik in acht heb genomen bij het werken aan de masterproef, heb ik gepoogd 

een aantal deelvlakken aan te raken die verdere studie zeker en vast verdienen, maar hier onvoldoende 

aan bod konden komen. Ik denk dan aan de wettelijke kant van het verhaal, de impact op gaming 

communities, empowerment, het debat rond kunst en de relatie met Hollywood. Deze raakvlakken 

komen tijdens het eerste deel van deze masterproef aan bod. 

 

Ik heb ervoor gekozen mij te verdiepen in het educatief potentieel van machinima. Zoals zal blijken uit 

de masterproef, biedt machinima twee mogelijkheden op het vlak van educatie in brede zin; als een set 

aan te leren vaardigheden, meer en meer gewenst door het professioneel veld en kaderend binnen het 

idee om studenten interactief en interdisciplinair te betrekken bij het onderwijs. Dit vooral in 

studierichtingen waar een gevarieerde en steeds uitbreidende set vaardigheden wordt vereist. 

Daarnaast kan machinima dienen als ondersteuning bij het lesgeven in meer traditionele disciplines. 

Op die manier kunnen complexe situaties visueel worden voorgesteld, eventueel met directe interactie 

van de studenten. Op dit vlak rijzen een aantal problemen waardoor machinima (voorlopig) redelijk 

weinig wordt gebruikt. Een literatuurstudie omtrent toepasbare educatieve theorieën komt aan bod in 

het tweede deel van deze masterproef. 
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Tijdens mijn onderzoek, heb ik de unieke mogelijkheid gehad om met een aantal grote namen uit de 

machinimabeweging van ideeën te wisselen. Zo kreeg ik de kans om Hugh Hancock, de oprichter van 

machinima.com te interviewen. Tevens kon ik Second Life machinimist Chantal Gerads strikken voor 

een bevraging. Ook Birgit Segal van Grafitti Jeugddienst, die momenteel een workshop over 

machinima aan het samenstellen is, kon tijd vrijmaken. Professor Robert Kessler, docent van de cursus 

machinima aan de universiteit van Utah, stuurde mij een aantal interessante mails met zijn 

bevindingen en ervaringen bij het doceren van machinima. Professor Tracy Harwood van De 

Montford universiteit, hielp mij om alles binnen het juiste kader te plaatsen. 

 

In mijn exploratief onderzoek behandel ik twee cases die aan bod komen in deel 3. Ik bespreek de 

cursus machinima van Robert Kessler. Professor Kessler doceert deze cursus sinds 2007 en bewijst 

daarmee dat machinima wel degelijk educatief nut heeft. De tweede case is een beoordeling van drie 

workshops. Deze gecondenseerde, intensieve opleiding leent zich uitstekend tot het aanleren van 

machinimavaardigheden. Ik evalueer twee workshops in wording in het Nederlandse taalgebied en een 

workshop van Hugh Hancock. Deze evaluatie leidt tot een aantal aandachtspunten en te vermijden 

valkuilen bij het opstellen en instrueren van een desbetreffende workshop. 

 

Zoals Irene Chien (2007) het omvat:  

„Why should we be interested, then, when gamers use games to make movies about gaming for other 

gamers? For one, despite its geeky connotations, “gamer” is no longer such an exclusive or 

subcultural category: “gaming” has become an important paradigm for conceiving of interactivity, 

emergence, participatory culture, virtual communities, and other cultural transformations wrought by 

digital media.‟ 

 

Doorheen de masterproef wordt een antwoord geformuleerd op de volgende onderzoeksvragen: 

A. Onderzoeksvraag deel 1:  

1. Welke eigenschappen bezit machinima die in het voor- en nadeel spreken op het vlak van        

educatie? (aangereikt aan de hand van een SWOT-analyse) 

B.  Onderzoeksvraag deel 2: 

2. Welke theorieën over leren en aanleren lenen zich het best als ruggensteun voor onderwijs 

in machinima? 

C. Onderzoeksvragen deel 3 (cases): 

 3. Welke inzichten worden verworven uit de praktijk? 

      4.  Kan er een modelstructuur opgesteld worden voor deze praktijk? 
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I Literatuurstudie machinima 

 

1  Afbakening van het onderwerp 

 

Machinima biedt een brede variatie aan benaderingswijzen. Enerzijds is het een fenomeen dat nauwe 

banden onderhoudt met de gaming wereld. Dit is te verklaren door de technische achtergrond van 

machinima. De techniek maakt immers gebruik van de engines
3
 van al dan niet populaire games. Door 

de historische achtgrond valt machinima te koppelen aan hacking en modding communities. Tevens 

kan machinima gezien worden in het licht van de cyber(r)evolutie
4
. Het internet wordt – zogezegd – 

steeds democratischer (een kritische kanttekening komt aan bod onder punt 2). Hugh Hancock (2007) 

schrijft dat, terwijl er vroeger gigantische investeringen nodig waren om zelf teksten te publiceren, 

achtereenvolgens muziek en film onderworpen werden aan een democratiserende golf die „iedereen‟ in 

staat stelt (semi)professionele producties te creëren. Het „consument als producent‟ paradigma wordt 

steeds reëler. Software wordt in grote mate voor eenieder beschikbaar, de prijzen van personal 

computers zijn de laatste jaren dermate gedaald dat zij voor de doorsnee (westerse) persoon
5
 geen 

luxegoed meer blijven. Evolutie in webapplicaties en gebruiksvriendelijkheid hebben geleid tot een 

„boom‟ in UGC (user-generated content). Ook het controleren van de distributieketen via initiatieven 

als YouTube, DailyMotion en Google Video, heeft geleid tot het uitschakelen van dure, beperkende 

alternatieven. Machinima kan worden gezien als een vorm van empowerment, een evolutie in het reeds 

aangehaalde paradigma van de consument als producent (of „prosumer‟). Ook het wettelijk aspect van 

machinima is een studie meer dan waard. Gameontwikkelaars onderhouden een haat-liefdeverhouding 

met de producenten van machinima. Van zodra een productie commercieel succesvol blijkt, zijn de 

ontwikkelaars er als de kippen bij om een graantje van het succes mee te pikken. Voor een verdieping 

van deze materie verwijs ik naar 6. Het wettelijk kader en 7. Marketingpotentieel.  

Tevens blijkt machinima heel wat stof te doen opwaaien bij het kunstdebat – net als andere 

nieuwemediatechnieken en vormen. In een bijna Arnoldiaanse visie claimen voorstanders van de 

traditionele kunstvormen dat games en bij uitbreiding de voortvloeiselen daarvan, geen artistieke 

kracht kunnen bezitten. Deze visie stuit op heftig verzet van cyberoptimisten die de geboorte van de 

nieuwemediakunst ontwaren in de proliferatie van al dan niet bewerkte screenshots, machinima, licht- 

en geluidsinstallaties, robotica, en tal van subdomeinen
6
. 

 

Machinima en Hollywood is een interessante benaderingswijze als het draait om de toekomst van 

machinima. Het budget van Pixarproducties neemt astrale vormen aan. Zo was het budget van de 

animatiefilm Up 175 miljoen dollar
7
 en Wall-E kostte om en bij de 200 miljoen dollar

8
. Met de 

huidige evolutie is het mogelijk een vergelijkbare (maar nog steeds kwalitatief inferieure) film te 
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produceren aan een fractie van de genoemde bedragen. Hugh Hancock, auteur van het boek 

Machinima for Dummies (2007), beschrijft dat een project als Bloodspell
9

 via conventionele 

filmmethoden meer dan 10 miljoen dollar had gekost, terwijl de film met een crew van 5 parttimers en 

een budget van 5000 dollar klaargestoomd werd, in een periode van drie jaar. Hancock plaatst tevens 

de bemerking dat Bloodspell verwezenlijkt werd in 2004, ondertussen is machinima een heel pak 

sneller en gebruiksvriendelijker geworden. 

 

Er bestaan een aantal mooie voorbeelden van machinima in marketingcontext. Commercials voor 

games lijkt de logische stap. Zo bracht Blizzard voor hun game World of Warcraft (2004) een aantal 

machinimafilmpjes in de kijker met celebrities gaande van Mr. T. tot Ozzy Osbourne. Maar ook 

minder voor de hand liggende fabrikanten zagen het potentieel van machinima en lieten een dergelijk 

filmpje ontwikkelen. Zo liet Coca-Cola een faux-machinima produceren gebaseerd op de engine van 

GTA. Ook Volvo zond een machinimafilmpje uit, gemaakt met de engine van Unreal 2 (2003) onder 

de titel Game:On. 

 

Veel door animatie, film of games gepassioneerde individuen gebruiken machinima als een doe-het-

zelfproject om een carrière te ambiëren in de game-industrie. Zij maken eigen producties en geven er 

ruchtbaarheid aan op het internet via eigen distributie. Zo onderscheiden wij in Vlaanderen het 

SeaKitten Collective
10

 dat een eigen YouTubekanaal bezit en geregeld producties online plaatst. Op 

die manier wordt machinima een instrument dat leidt tot een zekere vorm van professionalisering. 

 

Martin Picard (2007) schrijft dat machinima een aantal conventionele grenzen heeft overschreden. 

Eerst en vooral de grenzen tussen cinema, videogames en animatie. Vervolgens tussen kunst 

(underground) en commercialiteit (populaire cultuur) en ten slotte tussen industrie (het systeem) en 

community (subversie). Deze grensoverschrijdende eigenschap van machinima maakt de techniek 

volgens Picard uitermate interessant voor onderzoek. Voor Lowood (2005) is het belang van 

machinima „that it exemplifies the three-fold, interlocking nature of high-performance play: as 

performance of technical exploits, as performance of game skills, and as public performance for an 

audience.‟ Volgens de auteur zorgt het ontstaan van machinima voor een hogere culturele waarde van 

games in het algemeen. „Where (games) can now be seen as social and cultural interactive 

entertainment instead of as mindless amusement for young lonely boys.‟ 

 

Deze masterproef hoopt een brede situering van machinima te verschaffen, met als uiteindelijk 

zwaartepunt het bestuderen van het educatief potentieel van machinima vanuit een theoretische 
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grondslag, verkregen door literatuurstudie en geruggensteund door de bespreking van een aantal 

praktijkgeörienteerde cases. 

 

2  Het digitale tijdperk en de nuance van de digitale kloof 

 

Het informatietijdperk of computertijdperk wordt beheerst door het idee dat ons huidig tijdskader 

gekarakteriseerd zal worden door de mogelijkheid om vrij informatie uit te wisselen en onmiddellijk 

toegang te krijgen tot kennis die voorheen moeilijk, zoniet onmogelijk te vinden was. Kennis kan hier 

heel breed geïnterpreteerd worden, ook in het kader van de zogenaamde „long tail
11

‟. Websites als 

Amazon.com specialiseren zich in nicheproducten die men 20 jaar geleden nergens kon verkrijgen, 

hetzij in gespecialiseerde zaken. Dit idee brengt een verschuiving mee van de traditionele industrie, 

zoals door de Industriële Revolutie in het leven geroepen, naar de manipulatie en het vergaren van 

informatie, de zogenaamde kennisindustrie. Volgens het lexicon van de Financial Times kan deze term 

omschreven worden als „an industry where success depends on obtaining, managing, and using 

knowledge in a particular area
12

.‟ 

 

De meeste evoluties op technologisch vlak vinden hun oorsprong in de westerse landen. Er bestaat nog 

steeds een digitale kloof tussen de westerse wereld en de ontwikkelingslanden. Pippa Norris geeft een 

grondige uitleg in haar boek Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet 

Worldwide (2001). Norris plaatst de uitvinding van het internet in de tijdslijn naast die andere grote 

revolutie van 1989; de val van de Berlijnse Muur. Terwijl deze daad de postcommunistische wereld 

deed kennismaken met het begrip democratie, zou het internet een aantal jaren later een even grote 

impact verwezenlijken. Norris verduidelijkt: „Like a stone dropping into a pellucid pond, the ripples 

from this invention are surging throughout industrialized societies at the core, as well as flowing more 

slowly among developing societies at the periphery.‟ De explosieve groei van online communities 

toont dat het internet de manier waarop mensen leven, werken en spelen grondig beïnvloedt. Norris 

onderscheidt drie informatiekloven: de globale kloof, het verschil in internettoegang tussen 

ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, de sociale kloof omschrijft de kloof op nationaal niveau, 

en de democratische kloof, die het verschil beschrijft tussen individuen die de myriade aan nieuwe 

mogelijkheden gebruiken om te participeren aan het publiek leven, en zij die dit niet doen. 

 

De meest utopische visies op het internet voorspellen een toekomst waarin quasi ongelimiteerde 

hoeveelheden informatie vrij verkrijgbaar worden. Daardoor komt de maatschappij tot volle bloei en 

worden overheidsbeslissingen open en transparant. Tevens eroderen de nationale grenzen doordat 

virtuele werelden (zoals Second Life) gevormd worden om te werken, te leren en ter ontspanning. De 
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noties tijd en ruimte worden daarbij rekbare begrippen. Hoewel het internet zich nog in haar 

adolescentie bevindt, biedt het een transformatieve meerwaarde door communicatie- en 

informatiekosten te beperken, snelheid van overdracht te maximaliseren en de factor „afstand‟ uit te 

schakelen. 

 

Norris verzamelt bewijzen in haar onderzoek dat het niet allemaal optimistische beelden zijn die het 

geheel omkaderen. Zij ontdekte dat, hoewel veel postindustriële landen de boot van de 

informatierevolutie niet gemist hebben, grote delen van de wereld vooralsnog uitgesloten blijven. 

„Vast swathes of the population are excluded in Sub-Saharan Africa, Latin America, the Middle East, 

and Southeast Asia. (...) At present for most of the poorest nations the Internet  represents one more 

area in which they lag behind the industrialized world.‟ Deze kanttekening moet ons het idee 

meegeven dat, hoewel in zich een democratiserend medium, het internet en de computer(r)evolutie 

zeker niet universeel te noemen vallen. Althans, voorlopig niet. In dit opzicht lijkt het een mooi 

voorbeeld het initiatief One Laptop Per Child
13

 van Nicholas Negroponte van M.I.T. te vermelden. 

 

Om ten slotte deze gedachtegang op machinima toe te passen, citeer ik Robert Jones (2008). „(...) Any 

rhetoric that wants to anoint machinima as a democratizing means of expression for all must be 

tempered by the fact that the material conditions necessary to be a machinimateur simply are not 

shared by all.‟ 

 

3  Definiëring van het onderwerp: op weg naar een eenduidige definitie 

 

3.1  Inleiding 

 

Het is geen eenvoudige taak om een eenduidige, allesomvattende definitie te formuleren van 

machinima. Daarom is het mijn bedoeling een aantal definities aan te halen en één daarvan te 

selecteren als „werkdefinitie‟, die specifiek gebruikt zal worden in deze masterproef en waar het 

vermelden van de term machinima steeds naar zal verwijzen. De selectie van de definities gebeurt aan 

de hand van het perspectief dat de auteur voor ogen had bij het kiezen van zijn of haar bewoordingen. 

 

3.2  Definities 

 

Michael Nitsche (2005) reikt ons volgende definitie van machinima aan:  

„Machinima is a (production) technique that relies on the use of 3D game engines to generate a 

recorded performance in virtual worlds. It is rooted in the gaming community and the 
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interactive access that is part of games‟ nature but it also applies cinematic language.‟ 

Tijdens het proces van filmmaken doet de game-engine dienst als virtuele filmstudio. Deze 

omschrijving lijkt mij een goed startpunt aangezien Nitsche volgende opmerking maakt over zijn 

definitie. „As Machinima describes a technique but not its results the initial definition is somewhat 

unfinished and possibly misleading. It is obvious that Machinima might be a lot more than its original 

definition describes – or, if the current wave of enthusiasm fades too quickly without leaving much 

memorable work, it might dissolve into much less. Various Machinima formats are inventing 

themselves and the resulting flexibility of their forms poses an interesting challenge to storytellers and 

researchers.‟ 

 

De Academy of Machinima Arts & Sciences definieert machinima als volgt: 

„Machinima (muh-sheen-eh-mah) is filmmaking within a real-time, 3D virtual environment, often 

using 3D video-game technologies. 

In an expanded definition, it is the convergence of filmmaking, animation and game development. 

Machinima is real-world filmmaking techniques applied within an interactive virtual space where 

characters and events can be either controlled by humans, scripts or artificial intelligence.‟ 

De oprichters van de academie worden algemeen beschouwd als de grondleggers van machinima. Paul 

Marino, bijvoorbeeld, wordt door velen gezien als de vader van machinima. Hij creëerde 

machinimaproducties als „Apartment Huntin‟‟, „Hardly Workin‟‟ en „I‟m Still Seeing Breen‟. Marino 

geldt als een autoriteit op het vlak van machinima en publiceerde de omvattende handleiding 3D 

Game-Based Filmmaking: The Art of Machinima (2004). Andere leden van de academie: Hugh 

Hancock, Friedrich Kirschner en Frank Dellario verdienden hun sporen in de wereld van machinima; 

hetzij door producties, hetzij door publicaties. Aan hun gezamenlijke definitie kan dus enige autoriteit 

worden gegeven. 

 

„“Machinima” is an awkward portmanteau that joins “machine” and “cinema” to describe computer-

animated movies that are shot within video games and distributed primarily online.‟ 

Deze definitie, geformuleerd door Irene Chien (2007), legt dan weer de nadruk op de wijze van 

distributie, namelijk „hoofdzakelijk online‟. Hoewel „an awkard portmanteau‟ niet meteen objectief te 

noemen is, biedt ook deze omschrijving een zekere meerwaarde ten opzichte van andere, engere 

definities. 

 

Hunt et al. (2006) definiëren machinima als volgt: 

„Machinima is the technique to create computer-generated imagery in real-time using game 

technology.‟  
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Hun standpunt over machinima ligt ingebed in de technologische grondslag waaruit machinima 

ontsproten is. Daarom ijveren de auteurs ervoor om software te ontwikkelen die machinima als 

artistiek genre kan opentrekken. Zij pogen dit te bewerkstelligen door de beperkingen van het genre – 

zoals ingegeven door de engines van de gebruikte games – aan te pakken via technologische innovatie. 

„Because Machinima is so closely tied to the underlying game engines, the available animations 

usually cover only game actions (shooting, racing, etc.) and interfaces are optimized for the fast 

action-driven gameplay (mouse for looking around, designated buttons for shooting, jumping, 

striving).‟ Seung Seok Noh, Sung Dea Hong en Jin Wan Park (2006) delen deze mening. In hun paper 

onderstrepen zij de nauwe samenhang binnen machinima tussen game, animatie en film door hun 

gezamenlijke oorsprong, meer bepaald de game-engine en de diverse subengines (rendering engine, 

animation engine, physics engine, A.I. engine, network engine, 3D sound engine en map editor). 

 

Philippa Stalker (2005) omschrijft machinima als een „non-interactive art mod(ification) form‟. Voor 

een grondigere analyse van dit standpunt kan ik verwijzen naar hoofdstuk 10. De basisveronderstelling 

is dat machinima onttrokken wordt aan het videogamediscours en wordt ondergebracht onder de 

noemer „art game‟. Stalker rechtvaardigt deze stap door te argumenteren dat (commerciële) 

videogames standaard narratieven bevatten en dat er evenveel belang moet gehecht worden aan de 

unieke eigenschappen van machinima, los van deze narratieven.  

 

Henry Lowood (2006) omschrijft machinima als een activiteit met subversief karakter.  

„Machinima is the making of animated movies in real time through the use of computer game 

technology. The projects that launched machinima embedded gameplay in practices of performance, 

spectatorship, subversion, modification, and community.‟ 

Interessant aan deze definitie is het feit dat Lowood de nadruk legt op volgende modaliteiten: 

„performance, spectatorship, subversion en modification.‟ Onder punt 4.8 Thema‟s in machinima, 

volgt een uitgebreide bespreking van deze elementen. Lowood legt het verband met wat Salen en 

Zimmerman (2004) „transformative play‟ noemen, een interessant gegeven dat geworteld is in 

gameontwerp en inzichten verschaft in de complexe relaties tussen voornoemde begrippen. 

 

Ellen Wolff (2006) geeft ons volgende definitie van machinima: 

„[Machinima] is actually the merger of the two words machine and cinema. The 'machine' in this case 

is a video game engine, which typically is hacked to access animated characters, backgrounds and 

props. The hacker-turned-animation director then modifies ('mods') these elements to tell a story-like 

creating a personal game cinematic.‟ 
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Deze definitie bevat de notie van de hacker. Bij de geschiedenis van machinima (zie infra) kom ik 

terug op hacking en modding, twee belangrijke activiteiten die een grondige invloed hebben gehad op 

het ontstaan en de evolutie van machinima. 

 

Burnie Burns, mede-oprichter van Rooster Teeth Productions maakt volgende bedenking. „I think that 

machinima begins the moment a player stops interfacing with a virtual world in the context of a game. 

A videogame is simply an amazing piece of technology that displays a virtual space in realtime. The 

„game‟ is the set of rules you are given to interact with that world. The moment you choose to stop 

interacting with that place by the rules – and to start exploring the world on your own terms – then the 

game has ended and machinima has begun.‟ 

 

3.3  Werkdefinitie 

 

Als werkdefinitie voor deze masterproef heb ik geopteerd voor de omschrijving zoals voorgesteld door 

de Academy of Machinima Arts & Sciences
14

 en dit om volgende redenen: 

 Eerst en vooral heeft deze definitie een breed en neutraal karakter. Er worden geen 

insinuaties gemaakt en bepaalde deelaspecten – hoewel dikwijls een nuttige 

toevoeging aan de definities die hierboven werden belicht – worden niet 

overbeklemtoond. 

 Tevens is deze definitie tot stand gekomen bij consenus tussen het merendeel van de 

pioniers op het vlak van machinima. 

 Daarnaast duidt de definitie de convergentie aan tussen het maken van (animatie)films 

en games. 

 Uiteindelijk wordt deze definitie courant geciteerd in de geraadpleegde bronnen. Op 

die manier krijgt zij een vorm van autoriteit over de andere, minder gebruikte 

definities. 

Bij uitbreiding gebruik ik de benaming machinima niet alleen voor de techniek maar tevens voor de 

eindproducten en dient de term bijgevolg als een verkorting van machinimafilms. 

 

3.4  Producent van machinima 

 

Welk label moet er aan de producent van machinima worden gegeven? Is hij of zij een „player-

producer‟ zoals Salen en Zimmerman (2004) opmerken? Of een „poacher‟ volgens Henry Jenkins 

(2006)? Een kunstenaar? „The people who make machinima are known as machinimists or 
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machinimators,‟ aldus Holly Cefrey (2008) en Henry Lowood (2006). Picard (2007) schrijft dat de 

personen die hun bezigheid vinden in machinima zichzelf „machinimartists‟ noemen. Het is duidelijk 

dat er geen eenduidigheid bestaat over de benaming van de beoefenaar van machinima. Om 

verwarring in terminologie te vermijden, zal ik doorheen de masterproef dezelfde term gebruiken, 

namelijk machinimist. Ik wil hier geen voorkeur uitdrukken voor deze of gene benaming, de keuze 

voor machinimist is arbitrair tot stand gekomen. 

Machinimists zijn niet alleen player-producers, technische experts of kunstenaars, maar tevens 

performers. Voor Henry Lowood (2006) is machinima op deze manier een vorm van „high 

performance play‟, voortvloeiend uit de interrelaties tussen gameplay, technische virtuositeit en 

storytelling. Een voorbeeld van deze verklaring is te vinden in de dansvideo „Dance, Voldo, Dance‟ 

van Chris Brandt (2005). De twee spelers of performers hebben hun bewegingen zodanig 

gechoreografeerd dat er een vloeiende performance ontstaat. 

 

4  Geschiedenis van machinima 

 

4.1  Herkomst van de term machinima 

 

Machinima is een neologisme daar het woord nergens terug te vinden is in erkende woordenboeken. 

Zowel de Encyclopedia Britannica als de Oxford English Dictionary leveren geen resultaat op bij de 

zoektocht naar het woord. Wikipedia bevat een artikel gewijd aan machinima, en dit in 18 talen met 54 

referenties in de Engelstalige versie. 

In Machinima for Dummies (2007) verklaart Hugh Hancock de herkomst van de term machinima op 

anecdotische wijze. De allereerste filmpjes gemaakt met behulp van videogames dateren uit de jaren 

90. Deze filmpjes waren toen bekend onder de noemer Quake Movies en werden gemaakt in de game 

Quake. Een van de makers van dergelijke filmpjes was Anthony Bailey, volgens Hancock de maker 

van de eerste machinimahit Quake Done Quick (1997). Bailey bedacht een naam voor de techniek en 

combineerde daarvoor machine en cinema, om tot machinema te komen. Nadat Bailey de term 

machinema had bedacht, begon Hancock deze op virale wijze te verspreiden via mail, in webposts en 

als naam van zijn nieuw opgerichte website machinima.com. Hancock had de term van Bailey 

verkeerd gespeld. 

 

4.2 Hackers en de Demoscene 

 

Volgens Nitsche (2005) moeten de diepste wortelen van machinima gezocht worden in de subversieve 

hackingcultuur van de jaren 80
15

. Hackers worden omschreven als programmeurs met de ingesteldheid 
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dat informatie en dus ook software, gratis moet zijn. Hackers wisselden dan ook informatie uit via al 

dan niet publieke fora en perfectioneerden hun vaardigheden om software te kraken en vervolgens 

kostenloos te verspreiden. De hackers toonden hun programmeringsvaardigheden door kleine stukjes 

code – genaamd demo‟s – toe te voegen aan de gekraakte programma‟s.  Deze stukjes code, die vaak 

visueel verbluffende miniatuursequenties met geluid en speciale effecten waren, konden gelden als de 

digitale handtekening van de hacker. Vaak maakten de hackers gebruik van 3D visualisaties gebaseerd 

op complexe algoritmes. Deze vorm van animatie avant la lettre wordt dan ook door Nitsche 

omschreven als een soort „grassroots 3D computer animation‟. Borzyskowski (2006) oppert dat de 

menselijke drang naar zelfverwezenlijking, zoals gepostuleerd door Maslow, een plausibele hypothese 

lijkt voor de onderliggende motivatie om deel te nemen aan de productie van dergelijke demo‟s. Hij 

stelt daarbij wel dat deze drang naar zelfverwezenlijking even goed toepasbaar is op elke activiteit die 

cultiverend werkt voor het individu. Tevens schrijft Lowood (2006) dat hacken als „performance of 

technology‟, zich situeert temidden van een discours over technologisch meesterschap en subversie.  

 

4.3 First-Person Shooters 

 

Net zoals hackers in hun grafische „handtekeningen‟ streefden naar een zo klein mogelijke 

bestandsgrootte, en aldus betrouwden op de real-time verwerking van complexe algoritmes, zo wordt 

dezelfde taak verricht door de videogame-engine. 3D game-engines, die de zogenaamde first-person 

shooters voortbrachten zoals DOOM (1993) of Quake (1996), hanteren hetzelfde principe: zij 

animeren virtuele ruimte in real-time. Voor geïnteresseerden bleek het makkelijker bestaande spellen 

aan te passen (modden) dan een klassieke demo ab ovo te programmeren. 

 

Hoewel de game Stunt Island
16

 uit 1992 reeds de eerste mogelijkheden bood om machinima te maken 

– Stunt Island werd omschreven als „The Stunt Flying and Filming Simulation‟ – kwam er pas een 

definitieve doorbraak dankzij de gameontwikkelaars van id Software. Programmeur John Carmack en 

spelontwikkelaar John Romero ontwikkelden de allereerste revolutionaire 3D engine voor de game 

DOOM
17

. Waar Wolfenstein 3D in 1992 de weg effende voor een driedimensioneel gezichtspunt, 

verschafte DOOM superieure grafische prestaties, netwerkmogelijkheden voor multiplayer gaming
18

 

en een modulair design waardoor spelers nieuwe levels aan de game konden toevoegen. Vooral de 

door id Software herziene noties van auteurschap – waardoor modificaties aan de game geen illegaal 

karakter hadden – zou leiden tot een proliferatie van door spelers ontwikkelde levels, tools en andere 

zogenaamde „mods‟. Id Software stelde als enige vereiste dat de modificaties gratis moesten worden 

verspreid. Het ter beschikking stellen van de broncode zorgde ervoor dat een nieuwe beweging 

ontstond, de „mod community‟ die met haar uitgebreide stroom updates het spel een ogenschijnlijk 
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oneindig leven verschafte. Voorts rekruteerde id Software veel van haar huidige werknemers uit deze 

modding community. 

 

4.4 DOOM movies 

 

Daarnaast konden spelers hun gameplay vastleggen en nadien bekijken als passieve toeschouwers. De 

speler werd als het ware een performer, aldus Manovich (n.d.). Deze opnames werden eveneens 

demo‟s gedoopt, omdat zij geen apart filmbestand genereerden maar louter als een logbestand bewaard 

werden, zodat het vereist was de game geïnstalleerd te hebben om de filmpjes af te spelen. Nitsche 

(2005) claimt een fundamenteel verschil met de Demoscene daar de DOOM demo‟s bovenop de code 

van de game werken, terwijl hackers zelf de code voor hun demo programmeren. Aan de ene kant, 

konden gamers de mogelijkheden benutten die de game-engine hen verschafte, aan de andere kant 

bond dit de makers van dergelijke filmpjes aan gelicenseerde software. Een van de redenen waarom 

machinima hoofzakelijk niet-commercieel van aard is. Lev Manovich kadert dit „player as producer‟ 

paradigma in een nieuwe culturele economie. „Here was a new cultural economy which transcended 

the usual relationship between producers and consumers or between “strategies” and “tactics” (de 

Certeau): the producers define the basic structure of an object, and release few examples and the tools 

to allow the consumers to build their own versions, shared with other consumers.‟ Manovich stelt dat 

een huidige game even goed begrepen kan worden als een set design tools die gamers in staat stelt om 

zelf – onafhankelijk van de makers van het spel – content te creëren. Deze makers verenigen zich in 

communities waarvan de leden elkaar sterk respecteren en hulp bieden bij de technische kantjes van 

het verhaal. 

Het registreren van gameplay leidde tot een hiërarchie binnen de wereld van DOOM, zo menen 

Cameron en Carroll (2005). Ervaren spelers filmden hun performances en verspreidden deze via het 

internet. Op die manier consolideerden zij hun reputaties en dienden zij als voorbeeld voor een schare 

volgelingen en imitators. Aan de hand van de filmpjes van topspelers konden nieuwe gamers de 

kneepjes en finesses van de game onder de knie krijgen. Tevens ontstonden titels als de DOOM 

Honorific Title
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 om bijzondere exploten in de game een semiofficieel karakter te geven. 

 

4.5 Een stap verder: Quake (Movies) 

 

De machinima community begint haar historische reflecties vanaf medio 1996. In juni 1996 werd de 

game Quake – eveneens van id Software – uitgebracht. Deze game, de geestelijke opvolger van 

DOOM, bevatte baanbrekende graphics, uitgebreidere netwerkmogelijkheden en werd gebundeld met 

een pakket tools die het de community mogelijk maakten de game volledig te modifiëren. Nu waren 
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gamers in staat om de zogenaamde „avatars‟ naar persoonlijke smaak aan te passen. Net zoals de 

hacking community het kraken van software zag als een manier om technische vaardigheden te 

demonstreren, zo werd de personalisatie van Quake een forum waar men allerhande vaardigheden; het 

ontwikkelen van levels, sleutelen aan de artificiële intelligentie van de vijanden, etc., kon 

tentoonspreiden. Hoewel Quake, als software, veel complexer was dan DOOM, hadden de makers van 

het spel ruimere toegang verschaft. Tevens opperde Uwe Gerlich net voor de release van Quake dat 

„for people with too much spare-time Quake can replace a full 3D modelling system for cartoons or 

the like. Even more was now possible, (...) [o]ne could now (...) encode their game movies as video 

files that could be viewed even by those lacking the game software.‟ Quake Movies, in navolging van 

de DOOM Movies werden daar exponenten van. 

 

Cameron en Carroll (2005) menen dat de zogenaamde „action replays‟ zich in gestuurde narratieven 

ontwikkelden. Deze waren vaak fangeoriënteerde parodieën of commentaren op de game of de 

gameplay. Marino (2004) merkt hier een cruciale shift op: „the viewpoint of the player became the 

viewpoint of a director‟. Chien (2007) ziet een logische evolutie van het louter opnemen van ingame 

performance naar het toevoegen van muziek, commentaar van de spelers en voice-overs. Spelers 

ontdekten beetje bij beetje wat spelontwikkelaars standaard toevoegen aan hun games – een passende 

soundtrack, cinematografische cutscenes
20

, gevatte dialogen en elementen die de spanning helpen 

opbouwen. Dit alles om het dramatische effect van de productie in de verf te zetten. Dicker (2003) 

claimt dat: „Machinima, (...), came about because “video game developers have long tried to integrate 

the sights and sounds of cinema into their games, with mixed results.”‟ 

 

Voorts begonnen de gamers de spelomgeving af te tasten. Zij gingen op zoek naar kleine foutjes in de 

code (glitches) die misbruikt konden worden en afgescheiden waren van het eigenlijke doel van het 

spel. Salen en Zimmerman (2004) argumenteren dat „free movement of play‟ binnen bepaalde 

spelsystemen leidt tot het ontstaan van onverwachte regels die de natuur van het spel fundamenteel 

veranderen. Het resultaat is een onverwachte vorm van spelen. Zo is de speedrun
21

  een „unexpected 

form of play‟, maar machinima eveneens. „Instead of simply playing the game to win, players started 

to test the boundaries of the simulation itself, using the game as a playground, laboratory, or stage
22

.‟ 
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4.6 Op weg naar machinima 

 

4.6.1  Gameplay 

 

Voor Chien (2007) ontstond machinima vanuit de wens van gamers om hun gameplay te registreren en 

te delen met geïnteresseerden. „Machinima thus arose from the desire to document specific moments 

experienced in the sprawling, openended, imperfectly coded virtual worlds offered up by 

contemporary video games, and to share these experiences with other players.‟ Lowood (2008) ziet 

machinima fundamenteel als een verhaal over hoe gamers geleerd hebben computertechnologie, 

gameplay en performance naar hun hand te zetten. Lowood legt een bijzondere rol weg voor games als 

een medium waarlangs spelers hun eigen creativiteit kanaliseren. „Making machinima (and watching it) 

was one of the ways that players learned to be creative with digital games.‟ De auteur kadert deze 

vorm van creatieve expressie binnen de term „high performance play‟, een symbiose van technologie, 

gameplay en storytelling. 

 

4.6.2  Diary of a Camper 

 

Van Langeveld en Kessler (2009) en andere auteurs zien Diary of a Camper als de allereerste 

machinimafilm. De productie werd uitgegeven op 26 oktober 1996 door de Rangers clan
23

. De film 

kwam tot stand met behulp van de Quake engine en duurt ongeveer 100 seconden. Holly Cefrey (2008) 

beschrijft het filmpje als een eenvoudig verhaal over een soldaat die zich verschanst op een 

strategische locatie om de leden van de Rangers clan te verrassen. De soldaat schiet een aantal 

teamleden neer, waarna hij zelf sneuvelt. De overgebleven clanleden identificeren de gesneuvelde als 

John Romero.  

Hoewel behoorlijk primitief en gedateerd – de „plot‟ is eerder een opeenvolging van inside jokes – 

wordt Diary of a Camper gewaardeerd omwille van zijn belang in het vestigen van videogames als 

medium voor het maken van films.  

 

Volgens Lowood (2006) breekt Diary of a Camper met de demo movie traditie om louter gameplay te 

documenteren. „First and foremost is the independence of the spectator‟s view from that of any 

player/actor; the movie is not „shot‟ from the first-person perspective of the shooter. An independent 

camera view now frames the action.‟ Deze innovatie illustreert volgens Lowood het belang van Quake 

als een platform voor high performance play. De auteur legt de link met „found technology‟ (2009): de 

game creëert toepassingen die niet door de ontwikkelaars van de game voor ogen gehouden werden. 
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Lowood leent het idee van de found technology bij dat van het object trouvé uit de kunstwereld. „(...) 

the readymade, everyday, recycled object that is appropriated or reinterpreted as a form of artistic 

expression, ready to use, but also readily discarded for something else.‟ Basisidee achter de found 

technology is dat de kunstenaar onverwachte objecten een nieuwe context of een nieuw doel verschaft. 

In dit opzicht zijn game-engines reeds „ready-made‟ en krijgen zij door toedoen van de machinimist 

een nieuwe context, zij worden een animatie engine. 

 

4.6.3 Operation Bayshield 

 

Naast Diary of a Camper is er Operation Bayshield uit 1997. Na het zien van Diary of a Camper 

besloten de leden van de Clan Undead een komisch filmpje op te nemen met de Quake engine. Voor 

hun productie gebruikte Clan Undead concepten uit traditionele, lineaire media zowel in conventies 

omtrent storytelling als in allusies naar populaire cultuur. Operation Bayshield is vooral 

vermeldenswaardig omdat een aantal innovaties sindsdien standaard geworden zijn in machinima. 

 

De eerste innovatie is het personaliseren van content. Clan Undead verschafte de karakters nieuwe 

skins en voegde eigenhandig ontworpen visuele effecten toe. De tweede innovatie is de aandacht die 

de clanleden besteedden aan de gedragingen van de karakters. Er werden trucs uitgedacht om virtuele 

acteurs te laten schudden van het lachen na het horen van een grap. Tevens werd er geluid toegevoegd 

aan de productie zodat de „acteurs‟ daadwerkelijk te horen zijn in het filmpje, in tegenstelling tot Diary 

of a Camper waar het verhaal wordt geschetst door middel van het tekstkader van de chatfunctie. Dit 

kan worden gezien als de eerste stap naar een zogeheten „virtual puppetry of machinima‟, de 

aandachtige synchronisatie van virtuele acteurs met stemacteurs of spelers via macro‟s op het 

toetsenbord (Marino, 2004). 

 

4.7 Verdere evolutie 

 

Marino (2004) verhaalt de evolutie sinds deze mijlpalen. Door het feit dat games als DOOM en Quake 

het meest gebruikt werden voor de eerste machinima, leek de logische stap het gebruik van de engines 

van Quake II (1997) en Quake III: Arena (1999). Toch kenden deze games minder 

machinimaprojecten dan hun voorgangers. Er werden slechts met mondjesmaat updates uitgebracht 

voor de bewerkingstools van DOOM en Quake. Quake III: Arena bleek eveneens een matige stroom 

machinima voort te brengen, dit omdat id Software besloten had om de broncode van de game niet vrij 

te geven om de netwerkmogelijkheden niet aan cheats bloot te stellen. 
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In februari 1999 werd de serie Eschaton: Nightfall uitgebracht (Hancock, 1999), gebaseerd op de 

Quake II engine. Voorts wordt deze periode gekenmerkt door de release van een aantal populaire en 

gekende machinimafilms waarvan o.a. Father Frags Best (Rice, 1999) en Apartment Huntin‟ 

(Dominianni, 1998) de belangrijkste exponenten zijn. 

 

4.7.1 Een eigen website 

 

In januari 2000 ging Machinima.com van start, een samenwerking tussen Hugh Hancock en Anthony 

Bailey. Bedoeling van de site was het identificeren van films die via dezelfde productiewijze tot stand 

gekomen waren, ongeacht de gebruikte game-engine. Omdat niet alle films met behulp van de Quake 

engines werden voortgebracht, besloten Hancock en Bailey de term machinima te gebruiken (zie 

supra). Er werd reclame gemaakt binnen de Quake community waardoor de site een aantal exclusieve 

filmpjes kon plaatsen, zoals het in Quake III: Arena gedraaide Quad God (Goss, 2000). 

 

Rond dezelfde periode staken een aantal nieuwe machinimaproductieteams de kop op. 

Vermeldenswaardig is Fountainhead Entertainment van Katherine Anna Kang. Het team ontwikkelde 

in samenwerking met id Software eigen machinimatools onder de noemer „machinimation‟. Vanaf de 

start van de website groeide de machinima community gestaag. Nieuwe games werden gebruikt om 

films te schieten en nieuwe tools
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 werden ontwikkeld om de techniek gebruiksvriendelijker te maken. 

 

4.7.2 Bekendheid 

 

Samen met de groei van machinima.com begon machinima in de media te komen. Met de column van 

Roger Ebert voor Yahoo! Internet Life begon machinima buiten de grenzen van de gamecommunity te 

opereren. In 2001 slaagden machinimafilmpjes erin prijzen weg te kapen op traditionele festivals. 

Steeds meer magazines begonnen artikels te brengen over „films maken met games‟. Er werd bericht 

dat Steven Spielberg voor zijn film A.I. (2001) machinima gebruikt had om bepaalde scènes te 

previsualiseren. 

Een aantal evoluties begonnen plaats te vinden. Eerst en vooral raakten spelontwikkelaars 

geïnteresseerd in machinima. Epic Games kondigde aan dat hun nieuwste game Unreal Tournament 

2003 uitgerust zou worden met Matinee, een tool speciaal ontwikkeld om machinima te creëren. 

Voorts begon het aantal releases af te nemen. Er ontstond als het ware een professionalisering die 

ervoor zorgde dat de makers van machinima hun activiteit serieus begonnen te nemen. Er werd veel 

tijd gespendeerd aan het maken van unieke locaties en uitrustingen, zodat de kwaliteit van de 

producties aanzienlijk verbeterde. 
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In 2002 kwamen een aantal pioniers uit de machinimawereld samen op een conferentie met het idee 

een organisatie te starten die de stem van machinima zou worden. Dit initiatief groeide uit tot de 

Academy of Machinima Arts & Sciences. Datzelfde jaar werd het eerste Machinima Film Festival 

gehouden; een showcase van machinima, technologie en presentaties. Dergelijke activiteit werd 

grondig behandeld in de media, onder andere de New York Times en de Dallas Observer brachten 

stukken over het evenement. 

 

2003 werd gekenmerkt door de eerste machinimamuziekvideo die op MTV werd uitgezonden, In the 

waiting line (Pallotta, 2003) van de band Zero 7. In maart innoveerde de ILL Clan door live 

machinima
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 te brengen op het Florida Film Festival. Betere software zoals Adobe Premiere, Windows 

Movie Maker, iMovie en Final Cut Pro gaven machinimists krachtig gereedschap om hun stukken te 

ontwerpen. Tevens ontstond in 2003 de hitserie Red vs. Blue (Burns, 2003). Deze serie is ondertussen 

zo succesvol geworden dat zij de grenzen van de gamewereld heeft overstegen en mensen kan bekoren 

die niet of weinig in games geïnteresseerd zijn. 

 

4.8 Thema’s in machinima 

 

Lowood (2006) distilleert een aantal thema‟s uit de vroege geschiedenis van machinima omtrent het 

aanwenden van technologie voor het creëren van een nieuw narratief, zelfs artistiek medium. Lowood 

identificeert begrippen als performance, modificatie, subversie en community-developed content. 

 

4.8.1  Performance 

 

Wanneer Henry Lowood (2005) de geschiedenis van machinima in ogenschouw neemt, stelt hij dat 

niet alleen technische expertise de levensvonk van machinima was, maar dat machinima verklaard kan 

worden door het sociale karakter van gameplay performance. „Machinima movies depend on the 

interest game players have in watching other players. Machinima is created within and for virtual 

communities of enthusiasts devoted to multiplayer and competitive games. A technical and social 

infrastructure built around computers, the Internet, and computer games […] accounts for the 

distribution of these movies. The “participatory” culture of game development, with its blurring of the 

line between producer and consumer of popular media, has grown out of this strong linkage of game 

technology and virtual communities.‟ 

 

Het prille begin van machinima was de verzuchting van spelers om hun vaardigheden te laten zien aan 

andere spelers. Op die manier ontstonden sterspelers met een reputatie. Veel spelers leerden hun eigen 
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vaardigheden ontplooien door naar deze „demo movies‟ te kijken en de bewegingen en strategieën te 

imiteren. Samen met speedruns veranderde het maken van demo movies de positie van de speler in een 

game. „Spectatorship and the desire to share skills were the cornerstones of the creation of a player 

community eager to create and distribute gameplay movies. The result was nothing less than the 

metamorphosis of the player into a performer. [As a result] game-based moviemaking has woven 

technology, virtual communities, play, and public performance together.‟ 

 

4.8.2  Subversief karakter 

 

Hoewel het modifiëren van DOOM en Quake toegelaten was, en zelfs aangemoedigd werd door de 

ontwikkelaars, bleef de activiteit een subversief karakter behouden, aldus Lowood (2006). In deze 

context haalt hij de notie „transformative play‟ van Salen en Zimmerman (2004) aan. De 

onderliggende technologie van de game werd een speelveld. Minder dan een jaar na het uitbrengen 

van Quake werd de software reeds gebruikt om al spelend films te maken. Machinimists subverteerden 

het spelsysteem volledig, „turning it into a performance technology‟. 

Zelfs wanneer machinimists de game-engine louter voor narratief of esthetisch doel gebruiken, creëren 

ze een soort frictie. Er ontstaat als het ware een spanning tussen spelontwikkelaar en speler. Immers, 

een aantal spelontwikkelaars geven hun broncode vrij en brengen tools op de markt die het aanpassen 

van de games vergemakkelijken. Terwijl andere bedrijven, zoals Microsoft, bedenkingen plaatsen bij 

de producties van machinimists en allerhande beperkingen bij het gebruik van hun games opleggen 

(zie 6. Het wettelijk kader). 

 

4.8.3  Communities 

 

Videogames verschaffen een brede waaier aan materiaal ter discussie en als bron voor verdiepende en 

exploratieve doeleinden (Newman & Oram, 2006). „(...) fans produce artwork, stories and even their 

own games based on and emerging from commercially available titles.‟ Videogamecultuur stimuleert 

als geen ander fans om inventieve en creatieve artefacten te produceren en te delen met anderen. 

Waarna een community die producten naar waarde schat en beoordeelt. Mediafans zijn niet alleen 

consumenten van onder meer films en games, maar tevens producenten ervan. De auteurs leiden 

daaruit af – net als Henry Jenkins in zijn Textual Poachers (1992) – dat dergelijke producenten niet 

alleen actief zijn, maar tevens participatief. „That is, the participatory cultures within which media fans 

operate encourage and support a high level of engagement with and consideration of media products, 

which is very often expressed through the production of new and original texts such as artwork and 

narratives that expand upon the narratives of films and television programmes, reimagining scenes, 
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filling in gaps and reappropriating characters, for example.‟ Machinima, als mediaproduct, kan 

begrepen worden als een variant van deze activiteit. 

 

De auteurs stellen dat er onder de communities een sfeer van eenheidsgevoel en kameraadschap heerst; 

een gedeelde passie voor games en een ongelofelijk gedetailleerde kennis omtrent de 

wezenskenmerken van de desbetreffende activiteit. Zij het in het geval van machinima; informatie 

omtrent het creëren van filmpjes met behulp van uiteenlopende engines, kennis van de producties, 

betrokken personen, e.d.. 

 

Hugh Hancock (31 december 2007) plaatst echter een kritische kanttekening bij het communitygevoel 

in zijn blogpost. 

Hij stelt dat er geen omvattende machinima community bestaat. Hancock poneert dat de 

machinimawereld gekenmerkt wordt door haar gefragmenteerd karakter. „The Machinima 

communities - MPrem, Machinima.com - are incredibly silent. Meanwhile, single-engine Machinima 

communities - Warcraft Movies, Myndflame, Moviestorm, the various flight-sim, Second Life and 

Halo communities - go from strength to strength.‟ 

Hancock haalt een aantal mogelijke redenen aan waarom dit precies gebeurt. Eerst en vooral is de 

beschikbaarheid van uiteenlopende engines groter dan ooit tevoren. Daarbij komt dat verschillende 

games en platforms uiteenlopende interessegebieden voeden, waardoor de makers van Second Life 

machinima maar weinig interesse uitdrukken voor makers van pakweg World of Warcraft filmpjes. 

Een fan van een bepaalde game zal eerder voorkeur geven aan machinimafilmpjes uit dat game. De 

personages, situaties en gamespecifieke humor zullen herkenbaar zijn voor de fan. 

 

Ook de technieken en tools verschillen steeds meer van elkaar. Filmen in World of Warcraft focust 

hoofdzakelijk op postproductie. Second Life machinimists moeten naar ideale locaties speuren, 

netwerken, kleren en attributen kopen, en omgaan met de modaliteiten van een „echte‟ filmshoot. 

Moviestorm gebruikers werken dan weer met een volledige „wereld‟, waarin zij acties programmeren 

en ageren als een volledige filmcrew. Voorts ziet Hancock een stijgende moeilijkheid om videos te 

populariseren op het internet. „If you don‟t have a clear and obvious audience (like the WoW 

community), it‟s very easy to find yourself with a tiny or nonexistent audience.‟ 

Meer en meer zijn machinimists dan ook geïnteresseerd in één enkele deelcommunity. Terwijl de 

professionals (zoals de ILL Clan, Strange Company) massaal Second Life en Moviestorm adopteren 

om wettelijke issues te vermijden. 
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4.8.4  Participatory culture 

 

Volgens Jenkins (2003,a) verlopen de huidige veranderingen in het nieuwemedialandschap aan de 

hand van drie belangrijke trends: 

 

 Er worden nieuwe tools en technologieën beschikbaar gesteld die de consument de 

mogelijkheid geven mediacontent te archiveren, annoteren, schikken en te 

verspreiden. 

 Een reeks subculturen draagt het credo do-it-yourself op het vlak van media 

productie hoog in het vaandel. 

 Economische trends moedigen de verspreiding van beelden, ideeën en narratieven 

over verschillende mediakanalen aan en vereisen actievere modellen van 

kijkerschap. Een interessante theorie op dit vlak is die van „transliteracy‟, waarover 

verder meer. 

 

Jenkins suggereert dat deze trends de manier beïnvloeden waarop mediaconsumenten met elkaar, 

mediateksten en mediaproducenten omgaan. 

 

Sotamaa (2003) citeert Jenkins als deze spreekt over het concept „participatory culture‟. Volgens 

Jenkins halen fans hun bronmateriaal uit de commerciële mediacultuur, terzelfdertijd deze aanpassend 

om alternatieve doeleinden te verwezenlijken. „In a larger scale, cultural studies tradition has 

emphasized the activity of any media audiences for decades and it has also suggested that instead of 

talking about „reception‟, consumption of popular culture should be understood in terms of production.‟ 

Sotamaa past dit principe toe op de modding cultuur. Ik ben van oordeel dat Jenkins‟ stelling eveneens 

van toepassing is op machinima. Jenkins gaat verder door te stellen dat de nieuwemediaproducenten 

oftewel „textual poachers‟ zoals hij hen noemt, een onstabiele relatie aangaan met de professionele 

producenten van content. Een relatie met als brandpunt een strijd rond het bezit van de tekst (tekst kan 

hier heel breed opgevat worden, artefact lijkt beter in de context te passen) en controle over diens 

betekenis. 

 

In zijn kritiek op Jenkins‟ theorie claimt John Banks (2003) dat het creëren van fanart en fanfiction de 

gesloten communities ontgroeid is en geleid heeft tot een semiprofessionalisering (zie infra) en een 

extensieve distributie langs kanalen met een gigantisch bereik. Deze beweging wordt mede mogelijk 

gemaakt door de interesse van professionele mediaproducenten om de voorheen verborgen 

communities in het daglicht te brengen. Dit gebeurt door wedstrijden uit te vaardigen en fora op te 
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richten waar producenten van mediateksten elkaar ontmoeten en eigen werk en gedachtengoed kunnen 

uitwisselen. 

 

Een recente update van Jenkins (2003,b) bevat een aantal niveaus op een continuüm van participatory 

culture en bedrijfsgestuurde mediaconvergentie, die tevens heel sterk van toepassing zijn op de 

evolutie van machinima: 

 

 Conflict: de schimmige wettelijke kant van het verhaal en de daaruitvolgende 

onzekerheid bij het produceren van content. 

 Kritiek: leden van de participatory culture gebruiken o.a. machinima(journalistiek) 

om de dominantie van de media-industrie te breken, of althans een alternatief 

daarvoor aan te bieden. 

 Uitdaging: de grenzen tussen professionele en amateurproducten beginnen te 

vervagen. 

 Samenwerking: gameontwikkelaars gaan beetje bij beetje aan tafel zitten met 

producenten van content. Op die manier ontstaan wederzijds gunstige 

samenwerkingsverbanden.  

 Recrutering: id Software rekruteerde extensief uit de modding community. 

Machinimists worden aangeworven door spelontwikkelaars en animatiestudio‟s 

vanwege hun technische expertise en creativiteit. 

 

5  Toekomst van machinima 

 

5.1  Media-aandacht 

 

Knorr (2007) meent dat machinima de laatste jaren uit de subculturele schaduw is getreden en 

behoorlijke aandacht krijgt in de massamedia. Zo werd er gebruikgemaakt van machinima in de BBC 

serie Time Commanders, werden er in het programma Video Mods op MTV2 muziekclips nagemaakt 

met personages uit games en werkte Blizzard Entertainment mee aan de South Park aflevering Make 

Love, Not Warcraft. In 2007 werd HBO de eerste zender die een film aankocht, volledig ontworpen 

met behulp van machinima. Het gaat hier om Molotov Alva and his search for the creator (Gayeton, 

2007). Dit zijn maar enkele voorbeelden van de stijgende populariteit van machinima. Het is virtueel 

onmogelijk geworden om alle machinima te volgen, aldus Hancock op zijn website. Halomovies.org 

kreeg in 2007 elke dag ongeveer 3 à 4 nieuwe posts, terwijl Warcraft Movies er elke dag gemiddeld 4 

bijkreeg. 
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5.2 Democratisering en gebruiksgemak  

 

Nitsche (2005) stelt dat het spectrum van machinima steeds uitbreidt doordat gameontwikkelaars tools 

verspreiden die machinima mogelijk maken dan wel vergemakkelijken
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. De barrières om machinima 

te maken worden steeds lager. Ook het ontwerpen van games die specifiek toegespitst zijn op het 

maken van films, zoals The Movies (2005) werpen een nieuw licht op machinima. Tevens stimuleren 

o.a. de makers van The Sims 2 (2004) hun spelers om eigen filmpjes te creëren en te verspreiden, in 

een poging een solide community op te bouwen en de levensduur van de game te verlengen. Het 

vrijgeven van de broncode kan duiden op een inspanning van de spelontwikkelaars om machinima te 

democratiseren. Daarenboven duidt de opkomst van speciaal voor machinima ontwikkelde software 

als Moviestorm en iClone op deze democratiserende beweging. 

 

Machinimaproductie gaat steeds sneller. Hancock vergelijkt het maken van een filmpje over Fair 

Trade in World of Warcraft uit 2007 met Ozymandias uit 1999. Waar het Fair Trade filmpje in twee 

dagen afgewerkt werd, duurde de ontwikkeling van Ozymandias drie weken. Computertechnologie 

wordt steeds geavanceerder. Nieuwere engines zoals de Source engine van Valve en de CryEngine van 

Crytek bieden verbluffende graphics en uitgebreide mogelijkheden tot realisme. Tevens wordt 

machinima complexer en is het afgeleverde werk van hogere kwalitatieve waarde. DeBevoise van 

machinima.com maakt wel de bedenking dat 99% van het geproduceerde werk van slechte kwaliteit is, 

maar hij legt een belangrijke rol weg voor traditionele filmmakers. Van zodra zij machinima beginnen 

te gebruiken, kunnen zij de kwaliteit van het geleverde werk verbeteren. De stijgende kwaliteit zal 

ervoor zorgen dat zowel gamers als niet-gamers aangesproken worden door machinima. „Its [sic] quite 

easy to conceive of a company like Pixar one day building realtime, physics-enabled worlds in order 

to puppet their digital creations, rather than painstakingly animate them.‟ Burns stelt dat 

machinimaconcepten reeds gebruikt werden in producties als The Lord of The Rings (Jackson, 2001, 

2002, 2003) om de gigantische veldslagen vorm te geven. „Eventually, the theories of machinima will 

be driving some of the most powerful tools in movie production.‟ 

 

Naast deze positieve evoluties plaats Salen (2010) een aantal kritische bedenkingen. Hoewel sommige 

machinimists inderdaad de wens uitdrukken om machinima te laten beschouwen als een alternatief 

voor traditionele film, stelt zij dat de techniek ter plekke blijft trappelen. Machinima is voor haar een 

combinatie van participatie en blijvend amateurisme en kan daardoor omschreven worden als een 

democratiserende techniek die gamers en niet-gamers in staat stelt films te maken over hoe we onszelf 

percipiëren, op een wijze die zij vergelijkt met het bijhouden van een dagboek. Daaruitvolgend stelt de 

auteur dat machinima misschien helemaal niet volwassen zou moeten worden. 
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5.3  Academische interesse 

 

De academische wereld uit grondige interesse in de techniek. Onderzoekers als Henry Lowood 

(Stanford University) en Michael Nitsche (Georgia Institute of Technology) hebben heel wat artikels 

gewijd aan machinima en blijven werk verrichten. Op het moment van schrijven staan de academici op 

het punt een bundel essays omtrent machinima te publiceren onder de naam The Machinima Reader. 

Lowood en Nitsche werken daarenboven actief mee aan het verbeteren van machinimasoftware en 

voeren experimenten uit, zowel in virtuele werelden als daarbuiten, naar de impact van 

nieuwemediatechnologie. Beetje bij beetje wordt het educatief potentieel van machinima ingezien en 

benut. Zo biedt de universiteit van Utah een cursus machinima aan. Global Kids, een organisatie die 

jongeren wegwijs maakt in de wereld van besluitvorming en digitale media, houdt workshops om 

jongeren actief te betrekken bij belangrijke issues als mensenhandel en seksuele uitbuiting. 

 

5.4  De rol van spelontwikkelaars 

 

De rol van spelontwikkelaars blijft voorlopig nog dubbelzinnig. Aan de ene kant worden de inzichten 

ontwikkeld dat machinima een valabel marketinginstrument is dat tevens de mogelijkheid biedt om 

een duurzame, interactieve relatie op te bouwen met de communities. Aan de andere kant willen de 

ontwikkelaars controle behouden over hun geesteskind. Id Software is altijd open geweest in het 

toestaan van machinimists en modders om hun software te gebruiken voor allerhande doeleinden (zij 

het op niet-commerciële basis). De richtlijnen die Microsoft en Blizzard ontwikkelden, is veel 

restrictiever. Andere grote spelers laten hun machinima community in het ongewisse en nog andere, 

zoals Valve
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 drukken hun desinteresse uit voor machinima. Dit terwijl het wettelijke basisniveau op 

zijn minst gezegd onduidelijk mag worden geheten. Marino (8 september 2004) bemerkt steeds vaker 

samenwerkingspatronen tussen spelontwikkelaars en 3D software bedrijven. 

 

5.5 De machinimastandaard 

 

Uit de machinima community groeit de vraag naar bepaalde standaarden. Deze standaarden zouden 

gebruikt worden door spelontwikkelaars om hun games „machinimavriendelijk‟ te maken. Nathan 

Moller heeft een dergelijke standaard neergepend en op het internet geplaatst. Bedoeling achter het 

document is het geven van structuur aan de machinimabeweging. Moller (2004) argumenteert dat de 

standaard de samenwerking tussen spelontwikkelaars en machinimists kan stroomlijnen. Voor een 

uitgebreide kijk op de standaard verwijs ik naar het online artikel. Marino (8 september 2008) ziet in 

het uitdenken van dergelijk concept een opportuniteit naar de toekomst toe. „If the machinima 
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community, led by the Academy of Machinima Arts and Sciences, could document a universal 

standard design of tools, game developers would have an easily accessible, in-depth, and pre-

determined concept which they would only need to integrate into their software. The burden of 

conceptualization, design, and community approval would be taken care of, leaving only the burden of 

implementation to the developers.‟ 

 

5.6  Mainstream? 

 

Of machinima op moment van schrijven mainstream dan wel underground is, is een debat op zichzelf. 

Voor Robert Jones (2008) is het eenvoudig. „As both a fan and member of the machinima community, 

I have enjoyed the recent growth that has brought the medium into the mainstream.‟ 

 

Het feit dat machinima de (massa)media en het collectief bewustzijn binnensijpelt langs alle mogelijke 

kanalen; documentaires, artikels in prominente kranten en magazines, academische publicaties, etc. 

duidt alleszins op een verschuiving van subcultureel fenomeen naar een bredere aanvaarding bij een 

ruimer publiek. Toch vind ik het voorbarig om te spreken van een mainstream begrip. Hugh Hancock 

stelt in een interview dat het begrip mainstream tot het verleden behoort. „It was a valuable term for a 

world with 5 TV channels and 4 newspapers, but in 2010 it‟s not a useful term.‟ (Hancock, 

persoonlijke communicatie, 6 april 2010). Hancock gebruikt liever „household term‟. Hij stelt dat 

machinima nog geen gevestigde waarde kan worden genoemd, wat hoofdzakelijk te wijten is aan het 

wettelijk kader en de moeizame commercialisatie van machinima.  

 

In het kader van deze masterproef werd het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) gecontacteerd met de 

vraag naar hun standpunt omtrent machinima. Mevrouw Inge Verroken, projectbeheerder animatie, 

meldde dat er geen uitgesproken mening bestaat over machinima daar er (nog) geen aanvragen voor 

een beurs werden ingediend. Mevrouw Verroken sluit echter niet uit dat een aanvraag wordt aanvaard: 

“Bij deze meld ik u dat het VAF geen aanvragen krijgt wat machinima betreft. Indien dit kadert binnen 

1 van onze categorieën, ik denk dan aan animatie, is het wel mogelijk om in te dienen.” (Verroken, 

persoonlijke communicatie, 23 februari 2010) 

 

Nitsche (2005) ziet in machinima een techniek om boeiende storytelling af te leveren die de wereld 

van de computergames kan overstijgen. Machinima heeft zo haar eigen filmfestival, het Machinima 

Film Festival. Tevens wordt machinima meer en meer in de kijker geplaatst op grote evenementen 

zoals het New York Video Festival en het Sundance Film Festival. „Although the form still struggles 

for wider recognition it offers an exciting new field on the borderline of cinematic forms and 
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interactive entertainment that needs to be explored by artists and researchers.‟ Hancock voegt daaraan 

toe dat machinima jong is. Het heeft traditionele film veel langer gekost om tot ontwikkeling en 

erkenning te komen. 

 

6  Het wettelijk kader 

 

6.1  Inleiding 

 

Penta (n.d.) claimt dat „consumer society‟ zal evolueren in „prosumer society‟. Media wordt immers 

niet alleen geconsumeerd maar tevens geproduceerd door niet-professionelen De auteur stelt dat in 

deze context het wettelijk kader aan een grondige herziening toe is. Bestaande normering, ontworpen 

toen de maatschappij nog volgens het zogeheten producent-consument paradigma verliep en die veelal 

nationaal van aard is, heeft haar limieten bereikt. Deze situatie leidt tot een van de grootste 

probleemstellingen voor machinima: het schimmige wettelijke kader. Hoewel de materie bijzonder 

boeiend is, kan ik in deze masterproef slechts een beperkt en gesimplifieerd beeld schetsen. Ik belicht 

dan ook summier de context van Microsoft en Blizzard, twee van de grootste spelers in de game-

industrie. 

 

6.2  Copyright
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Hayes (2008) schrijft dat machinima een krachtig en goedkoop mechanisme is om relatief hoge 

kwaliteit computergeanimeerde film af te leveren. Als grootste probleem erkent zij dat – door het 

gebruiken van wettelijk beschermde software – er steeds het risico bestaat van een inbreuk op de 

Copyright Act (in België wordt deze materie behandeld door het auteursrecht
29

). Door het gebruik van 

beschermde software maken machinimists derivatief werk
30

, waardoor zij mogelijk inbreuk plegen op 

de rechten van de eigenaars van het werk. Deze constante dreiging heeft er volgens Hancock toe geleid 

dat veel machinimists eieren voor hun geld kiezen en gebruikmaken van vrij beschikbare software 

zoals Second Life en Moviestorm. Een aantal machinimists hadden het geluk (gratis) licenties te 

ontvangen voor hun succesvolle producties – zoals Rooster Teeth met hun Red vs. Blue. Het grootste 

deel van de machinimists blijft echter opereren in de schaduwzone. Microsoft kwam in augustus 2007 

op de proppen met de „Game Content Usages Rules‟, die een beperkte licentie verschaffen aan 

sommige vormen van derivatief werk. Niet lang daarna kwam Blizzard Entertainment met de „Letter 

to the Machinimators of the World‟, een gelijkaardig initiatief. 
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6.3  Microsoft 

 

De „Microsoft Rules‟ stellen dat fans „items‟ mogen creëren die losjes gedefinieerd worden als 

„machinima, videos en andere coole dingen‟. Als bronnen mogen daarvoor „gameplay footage, 

screenshots, music, and other elements of our games („Game Content‟)‟ aangewend worden. De regels 

stipuleren dat Microsoft „grants a “personal, non-exclusive, nontransferable license to use and display 

Game Content and to create derivative works based upon Game Content”, so long as the use is 

noncommercial.‟ Tevens mag Microsoft deze licentie op elk moment intrekken, omwille van eender 

welke reden. Voorts worden een resem restricties opgesomd die ervoor moeten zorgen dat er geen 

ongewenste of imagobeschadigende content wordt gecreëerd. 

 

6.4  Blizzard 

 

Binnen de week plaatste Blizzard een eigen standpunt over machinima op haar website. In deze open 

internetbrief staat gestipuleerd dat machinima mag worden geproduceerd met behulp van World of 

Warcraft, maar dit voor strikt non-commerciële doeleinden. In tegenstelling tot Microsoft staat 

Blizzard toe dat het logo van de artiest of sponsor aan het begin van de productie getoond wordt. 

Interessant aan de brief is volgend statement: „Blizzard Entertainment supports the use of its game 

assets for educational purposes, and you are welcome and encouraged to create a Production for a 

school project, master's thesis, etc. All limitations above still apply to Productions created for 

educational purposes.‟ 

 

6.5  Kritische kanttekeningen 

 

Hoewel Hayes deze eerste stappen als een positieve evolutie ziet: „From a licensing perspective, they 

represent a positive development for user-generated derivative works. Machinimists benefit by 

obtaining permissions they did not previously have, and because they have not lost any rights that they 

had before the publication of the new licenses,‟ plaatst zij toch een aantal kritische kanttekeningen.  

 

Machinimists hebben niet gewacht tot licenties beschikbaar werden om zich met hun activiteiten bezig 

te houden (ik heb het reeds gehad over het subversieve karakter van machinima). Dit kan te wijten zijn 

aan het feit dat zij zich onbewust waren van het wettelijk kader
31

 of dat ze beseften dat uitgevers van 

games hen moeilijk konden beletten hun filmpjes te maken en te verspreiden. 
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Vooreerst, het is praktisch onmogelijk om alle auteursrechtelijke inbreuken op het internet te 

bestraffen. Ten tweede beseffen veel eigenaars van content dat machinima een niet te onderschatten 

marketingpotentieel biedt (zie infra). Voorts beginnen steeds meer ontwikkelaars tools in hun games te 

verwerken die machinima vergemakkelijken. Ten derde staan de meeste contenteigenaars weigerachtig 

tegenover het nemen van wettelijke acties uit schrik voor imagoschade. Zij zouden ten strijde trekken 

tegen hun meest vurige fans. 

 

Het clevere aan de aanpak van Microsoft en Blizzard in deze cases is: 

„The new rules grant machinimists licenses for noncommercial usages and encourage them to contact 

Microsoft and Blizzard directly to negotiate a commercial license. In this way, the game publishers have 

preserved the potential to generate revenue from particularly successful machinima without incurring the 

cost of negotiating with the creator until the work has established an audience and demonstrated a 

potential for commercial success.‟ 

De spelontwikkelaar bevindt zich in een betere onderhandelingspositie dan de machinimist. Deze laatste 

heeft immers de tijd en het werk geïnvesteerd terwijl de spelontwikkelaar achteraf – wanneer het project 

(commercieel) succesvol blijkt – de vruchten van de arbeid kan plukken. 

 

6.6  Conclusie 

 

Samen met de GNU Public License
32

 en de Creative Commons licenties
33

 creëren de licenties 

uitgevaardigd door Microsoft en Blizzard private regulering bovenop de Copyright Act. Samenvattend 

gesteld, is het machinimists wettelijk toegestaan om – hetzij beperkt – gebruik te maken van hun 

nieuw medium, aldus Hayes. Ze noemt de licenties van Microsoft en Blizzard echter imperfect in die 

zin dat zij slechts een tussenstap zijn naar een evenwicht tussen de rechten van uitgevers en deze van 

contentproducenten. Met de nodige dosis scepsis moeten deze licenties dan ook bekeken worden; de 

auteur ziet de uitgevers van content als uiteindelijke bevoordeelden. Voor Hayes is de noodzakelijke 

stap naar een meer sluitend kader een universele licentie van de industrie inzake derivatief werk. 

Momenteel is het noodzakelijk voor de machinimists om de kleine lettertjes van elke individueel 

verstrekte licentie te bestuderen – zoals Hancock beaamt – om te evalueren wat mogelijk is binnen 

welk platform. 
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7  Marketingpotentieel 

 

7.1  Inleiding 

 

Volgens Hayes (2008) draagt elke machinima in zich het potentieel om een viraal succes te worden. 

Deze mening wordt overigens gedeeld door Burnie Burns van Rooster Teeth Productions. Dit kan 

leiden tot een enorme hoeveelheid praktisch kostenloze publiciteit voor het onderliggende game. Beth 

Snyder Bulick (2009) onderkent de populariteit van machinima maar stelt dat veel marketeers en 

consumenten nog nooit van het begrip gehoord hebben. Ze haalt aan dat een survey op de website van 

Machinima.com uitwees dat 80% van de gebruikers een bepaalde game kocht na het bekijken van 

filmpjes over de game op de site. In oktober 2007 werden er ongeveer 1 miljoen filmpjes bekeken op 

Machinima.com, in december 2008 waren dat er meer dan 40 miljoen. Dit heeft ertoe geleid dat 

machinima stelselmatig onder de aandacht van marketeers komt. 

 

7.2  Machinima.com 

 

De achterliggende gedachte voor het gebruik van machinima ten gunste van marketingdoeleinden 

situeert zich in het bereiken van „an always-hard-to-reach audience of mostly 18- to 34-year-old males‟ 

gepaard met een hogere interactiegraad dan standaard media. Volgens de CEO van Machinima.com 

creëert de site een „viral swarm
34

.‟ Naast filmpjes biedt de website reviews van comic books, 

montages van games, speeltips, nieuws, promoties, traditionele reclame
35

 en video series. Standaard 

reclametarieven gaan van 10 tot 40 dollar per 1000 kijkers. Campagnes op de website beginnen 

traditioneel met filmpjes gecreëerd door het team achter de website en vervolgens worden bezoekers 

uitgenodigd om eigen creaties toe te voegen. Bulik haalt het voorbeeld aan van de lancering van de 

game Age of Conan (2008). De campagne op Machinima.com haalde een click-through rate van 2.4% 

en het filmpje „The Roleplayer‟ werd 11,000 keer bekeken op de site zelf, en nog eens 800,000 keer op 

het YouTube kanaal. Het succes was te danken aan de ingesteldheid van gamers. Gamecommunities 

worden gedreven door word-of-mouth en het delen van informatie. Tevens geloven marketeers meer 

en meer dat gamers de beste vertegenwoordigers van games zijn. 

Op Machinima.com worden de meeste campagnes geleverd door uitgevers van videogames en 

filmbedrijven. CEO DeBevoise claimt dat een bredere aanpak perfect mogelijk is. „It's for anybody 

trying to reach that audience (...) listing examples including wireless, soft-drink and tech companies.‟ 
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7.3  Rekruteren 

 

Op de blogpagina Recruiment Marketing Innovation Technology and Ideas wordt gesteld dat online 

advertising in combinatie met videomateriaal effectiever wordt. De auteur stelt dat bedrijven 

machinima kunnen aanwenden om authentieke, gerichte content te creëren voor potentiële 

jobkandidaten. Op die manier krijgen de kandidaten een inzicht in de job waarvoor zij solliciteren, in 

tegenstelling tot vage jobomschrijvingen. De auteur stelt dat vooral software-ontwikkelaars of IT 

personeel op deze manier warm gemaakt kunnen worden voor de job en dat het bedrijf zich op deze 

wijze kan differentiëren van gelijkaardige bedrijven. David Ward (2008) beaamt deze stelling door te 

poneren dat bedrijven tegen een lage kost zichzelf kunnen profileren als „cutting edge‟. 

 

7.4  Voordelen 

 

Ward schrijft dat de troeven van machinima inhouden dat mensen ondergedompeld worden in een 

virtuele wereld zonder software te moeten downloaden of onder de knie te krijgen. Voorts heeft 

machinima een groot viraal potentieel. Via links die toegevoegd worden aan de productie kunnen 

consumenten naar een bepaalde website gelokt worden. 

 

Het bedrijf Popcha! omschrijft zichzelf als een „media technology boutique‟ en maakt gebruik van 

machinima om reclamefilmpjes te maken voor o.a. IBM, Saatchi & Saatchi en Cisco. CEO Boris 

Kizelshteyn claimt dat het bedrijf voor sommige machinima 10,000 hits kan genereren. Kizelshteyn 

merkt daarbij op dat de toegevoegde waarde voor marketeers is, dat machinima toelaat om complexe 

boodschappen op een entertainende manier te brengen, tegen minimale kosten. Zo is het mogelijk om 

episodes te creëren die de lancering van een product ondersteunen, of om de geschiedenis van een 

bedrijf op een gedetailleerde wijze te beschrijven. De kracht van machinima schuilt ten dele in de 

mogelijkheid om verschillende „touch points‟ te genereren met potentiële consumenten. De link naar 

het filmpje kan worden doorgestuurd via mail, worden geplaatst op sociale netwerksites en/of op een 

eigen website. 

 

Tevens is het soort reclame dat verkregen wordt door middel van machinima „the kind one cannot buy, 

a whiff of countercultural coolness, the sort of grassroots street cred that major corporations 

desperately crave but can never manufacture,‟ aldus Clive Thompson (2005). Op die manier kadert het 

produceren van machinima in strategische marketingcampagnes met als bedoeling buzz en product 

awareness te creëren. Zoals reeds aangehaald bij het wettelijk kader onderkennen videogame-uitgevers 

het potentieel van machinima als reclame-instrument. Zo verkreeg Rooster Teeth een gratis licentie 
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voor hun Red vs. Blue. Later schakelde Microsoft datzelfde Rooster Teeth in om een serie Red vs. 

Blue episodes te maken als reclame voor Halo on-screens in winkels. 

 

7.5  Advertenties 

 

Niet alleen spelfabrikanten als Blizzard en Microsoft gebruiken machinimafilmpjes om reclame te 

maken voor hun producten. De techniek werd in het verleden aangewend door bedrijven als Volvo, 

Coca-Cola en Deutsche Post. Vervolgens bespreken we een aantal van de bekendste 

reclamevoorbeelden die tot stand kwamen middels machinima. 

 

7.5.1  Game:On 

 

Ter ondersteuning van de lancering van de Volvo V50 werd er in 2004 een machinimafilmpje 

ontworpen door Ethan Vogt van Furnace Media met behulp van de Unreal Tournament engine. Alle 

personages en locaties werden volledig uniek gemodelleerd en vervolgens geïmporteerd in het spel. 

Het spel werd gespeeld en de verrichte acties werden opgenomen in real-time met behulp van een 

NVIDIA grafische kaart. Vervolgens werden de ingame beelden gekoppeld aan beelden gefilmd in de 

realiteit. Het filmpje kaderde in een wedstrijd uitgevaardigd door Volvo om een advertentie te 

ontwerpen voor de lancering van hun wagen. Volvo bleek enthousiast over het concept van Vogt en 

gaf hem een beurs. 

 

Het filmpje won de titel „Best Picture‟ en „Best Commercial/Game Machinima‟ op het 2005 

Machinima Film Festival. 

 

7.5.2  Coca-Cola 

 

De advertentie „Give a little love‟ werd speciaal voor de Super Bowl XLI in 2007 ontworpen door 

Nexus Productions. Het filmpje is gebaseerd op het spel Grand Theft Auto en zet het controversiële 

karakter van het spel op zijn kop door de hoofdrolspeler goede daden te laten stellen. Het gaat hier 

echter niet om een zuivere machinima, maar een faux-machinima, zoals geponeerd door Keith Stuart. 

In een case-study op de website van Microsoft Advertising wordt gesteld dat de reclameprestatie van 

het filmpje sterk was. Onderzoek wees uit dat 60% van de respondenten aangaf dat ze zouden 

onthouden dat de advertentie voor Coca-Cola was. Mitch Joel blogt dat het krachtige aan de 

reclamespot is dat de personen die de game kennen, verrast zijn door de wending van het spotje, 

terwijl mensen die de game niet kennen toch perfect de reclame kunnen vatten. 
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8  Professionalisering 

 

Robert Jones (2008) ziet een stijgende graad van professionalisering in de wereld van machinima. Wat 

oorspronkelijk begon als een nichefenomeen, groeit volgens de auteur uit tot een lucratieve bezigheid. 

Daarvan getuigen de bedrijven
36

 die verschillende machinimapioniers oprichtten. Zowel Hugh 

Hancock van Strange Company als de leden van de ILL Clan lieten weten dat zij in hun onderhoud 

kunnen voorzien met het maken van machinima, alsmede door het geven van consultancy en 

trainingen. Als belangrijkste barrière vermelden zij de schimmige wettelijke context waarin zij moeten 

opereren. Hancock pakt deze situatie aan door naar eigen zeggen veel met advocaten te praten. Hij 

vermeldde dat meer en meer machinimists Second Life en Moviestorm gebruiken omdat de game 

respectievelijk de software vrij te gebruiken zijn en dus geen dure licentie vereisen. 

 

Terwijl in de beginjaren games zelden de mogelijkheden boden om gemakkelijk filmpjes op te nemen, 

ziet Jones steeds vaker gameontwikkelaars tools in hun software plaatsen. „By opening up the games 

to this digital tinkering, developers have extended the shelf-life of their games and found an entirely 

new way to market their products.‟ Voorts ziet Jones het ontstaan van een bloeiende interactie tussen 

spelontwikkelaars en gamecommunities. Spelontwikkelaars moedigen fan-created content aan door 

wedstrijden uit te vaardigen en fora op te richten waar gelijkgestemde zielen tips en trucs kunnen 

uitwisselen. Daarbovenop hebben onafhankelijke ontwerpers software gecreëerd exclusief bedoeld om 

machinima te maken: Moviestorm
37

 en iClone
38

 gelden als de belangrijkste. 

In de stijgende professionalisatie ziet Jones een bedreiging voor de creatieve vrijheid en spontane 

innovatie die van bij het begin eigen is geweest aan de productietechniek. Meerbepaald, de opkomst 

van krachtige betalende machinimatools zou kunnen leiden tot een economische barrière. 

 

Hancock verklaart dat machinimaproducenten doorgaans uit een van twee verschillende achtergronden 

komen. „Inside-out marks a machinimateur who originally began as a gamer and fan of the game.‟ Op 

deze manier doet machinima dienst als het verlengde van fan zijn. Over het algemeen hebben deze 

machinimists niet veel achtergrond in film en gebruiken zij hun hoedanigheid van mediaomnivoren 

om vooruit te raken. Hancock ziet in hun films een behoorlijk afwijkende vorm van culturele productie 

in vergelijking met de werken van een traditionele filmmaker. De pioniers die ervoor kozen om een 

film te draaien in de mateloos populaire shooter Quake „were engaging in a rather different form of 

play, but a form of play nonetheless.‟ Salen en Zimmerman (2004) omschrijven dit als „transformative 

play‟. Een activiteit waarbij de speler de regels binnen een rigide systeem verandert, om zo het hele 

systeem te veranderen. „A piece of software that once functioned as a video game becomes a tool for 

creating 3D animations in real-time for the purposes of filmmaking.‟ 
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Robert Jones haalt tevens het werk van Johan Huizinga aan om het begrip „magic circle‟ toe te passen 

op machinima. Terwijl de magic circle in veel gevallen betrekking heeft op de game zelf, breidden 

machinimaproducenten de magische cirkel gevoelig uit door filmpjes op te nemen in hun favoriete 

games en aldus storytelling binnen de cirkel te brengen. Marinka Copier (2005) biedt een uitgebreide 

analyse van het begrip magic circle in haar Connecting Worlds. Zij omschrijft de cirkel, in navolging 

van Salen en Zimmerman, als „a space with sometimes open and sometimes closed boundaries 

(depending on the point of view) wherein players can create special behavior and meanings defined by 

the rules of the game.‟ 

 

De tweede machinimaproducent kan de outside-in machinimist worden genoemd. „(One) who 

represents a growing number of filmmakers/writers who have recognized the immense storytelling 

capabilities video game engines have to offer. Versed in the language of film production and trained in 

the craft of narrative.‟ Deze gebruikers kiezen rationeel voor de mogelijkheden van de software zonder 

een fan van een bepaalde game te zijn. Jones claimt dat het succes van machinimaspecifieke software 

zoals Moviestorm te danken is aan deze individuen. Het is voor deze personen niet primair om de 

magische cirkel te betreden, dan wel een verhaal te vertellen. 

 

Jones oppert dat de creatie van een jobfunctie „machinimateur‟ binnen het design team van games erop 

lijkt te duiden dat machinima geen hype is. De auteur vreest dat de professionalisatie van machinima 

zal leiden tot een scheiding tussen de inside-out en de outside-in producenten. „But once 

machinimation becomes a craft that is taught in schools and a career path for those aspiring either to 

be in traditional animation or in game design, these tools will further develop and become necessary 

software for a cottage industry. When that day comes, allowing a powerful engine like the Valve 

Source engine that powers the Half-Life 2 series to be used freely by the gaming community will 

simply not make much fiscal sense if that engine could be licensed to universities as part of the 

curriculum to train future machinimateurs.‟ Moviestorm en Second Life vormen een valabel en 

multifunctioneel platform om vanuit educatief oogpunt machinima te creëren. 

 

Holly Cefrey (2008) noemt een aantal essentiële vaardigheden om machinima te benutten als 

carrièremogelijkheid. Vooral een basiskennis gamen ziet zij als een eerste vereiste. „Outside of 

knowing how to game, there are several other skills that are a part of machinima. Film, art, 

programming, and design all represent different and shared skill sets.‟ Het is nu net deze 

interdisciplinaire mix die van Langeveld en Kessler (2009) aanhalen in hun beschrijving van de cursus 

machinima die verder wordt toegelicht. Ook Hancock ziet deze uiteenlopende gebieden als een 



 39 

gunstige uitbreiding voor het ontwerpen van machinima. Machinima kan dan ook als complementair 

gezien worden met filmstudies, grafisch design en videogamedesign. 

 

Hugh Hancock becommentarieert het feit dat „old school‟ machinimists als Paul Marino, Michelle 

Petit-Mee, Jason Choi, e.a. lucratieve jobs aangeboden kregen bij cutscene teams van 

spelontwikkelaars. Hancock plaatst enkele vraagtekens bij deze evolutie. Eerst en vooral meent hij dat 

succesvolle filmmakers uit het oog van de communities verdwijnen en min of meer low-profile jobs 

gaan vervullen. Voorts stelt Hancock dat de machinimascène gehandicapt raakt door deze beweging. 

De personen die de expertise en het potentieel publiek hebben bereikt om mainstream machinima te 

maken, worden weggeplukt. 

 

9  Hollywood 

 

9.1  Historische situering 

 

George R. Dicker (2003) meent dat het creëren van cinemakwaliteit binnen het bereik van desktop 

computers komt. Hij treedt daarmee Hugh Hancock (2007) bij, die stelt dat Hollywood steeds over de 

middelen, zowel financieel als technologisch, zal beschikken om de standaarden te zetten, maar dat de 

kloof steeds kleiner wordt. Het ontstaan van 3D computergrafieken gaat terug tot eind jaren 60 van 

vorige eeuw. Kleine onderzoeksprojecten aan universiteiten en in laboratoria, gefinancierd door de 

overheid,  zagen toen het levenslicht. Dicker ziet in de universiteit van Utah een van de pioniers, met 

de oprichting van een departement computerwetenschappen in 1965. Slechts stelselmatig zou het grote 

publiek kennis maken met deze nieuwe technologieën
39

. Tegen eind jaren 80 begonnen 3D animaties 

couranter te worden. 

 

9.2  Doorbraak 

 

Pas midden jaren 90 zou de doorbraak op consumentenniveau er komen toen consoles als de Nintendo 

64 en de Playstation het levenslicht zagen. Meteen startte een revolutie om de high-end apparatuur aan 

de top te vervangen door complexer en duurder materiaal. Dit leidde tot de film Jurassic Park 

(Spielberg, 1993), die computergeanimeerde dinosaurussen met live-action zou versmelten. Twee jaar 

later werd de allereerste volledig geanimeerde film Toy Story (Lasseter, 1995) vertoond. Het duurde 

vier jaar om de complexe rendering uit te voeren die de film vereistte. In 1994 zag tevens het 

allereerste driedimensionele game haar ontstaan: DOOM. Dit zou leiden tot een grotere focus op 3D 

animatie, zowel in de game- als de filmwereld. 
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De evolutie nam een hoge vlucht en engines werden steeds krachtiger en in staat om meer realistische 

beelden te creëren. Denken we aan de evolutie van Quake (1996) over Quake II en Quake III: Arena 

tot Quake 4 (2005). Samen met de opgang van 3D graphics wierpen twee spelers zich op de markt van 

de toegewijde hardware – onder de vorm van grafische kaarten – Ati en Nvidia. Dicker oppert: „With 

their top cards both vendors show they are striving to match Hollywood, and they each use the word 

cinematic to describe the cards, alluding to the ultimate goal.‟ 

 

9.3  Verschil tussen Hollywood en desktop animatie 

 

Het verschil tussen Hollywood en desktop animatie blijft (en Dicker spreekt anno 2003) de tijd die in 

elk frame geïnvesteerd wordt. Pixar claimt: „Each frame represents 1/24 of a second  of screen time  

and takes about six hours  to render, though some frames have taken as many as  ninety hours.‟ Dicker 

leidt daaruit af dat de pure werkkracht om dergelijke simulaties te draaien nog verre van binnen het 

bereik van desktop animatie ligt, en in het voordeel van Hollywood spreekt. 

 

Dicker besluit dat de desktop computergebruiker nooit het budget van een Hollywoodfilm zal kunnen 

evenaren, maar de vooruitgang in 3D graphics hardware, het volwassen worden van programmeerbare 

ondersteuning voor complexe grafische berekeningen en de uitbreiding van machinima, heeft ertoe 

geleid dat Hollywood het zich niet kan veroorloven de wet van de remmende voorsprong toe te passen. 

Aan de andere kant hebben consumenten niks te vrezen. „It will only be a short while before that new 

level of complexity, realism, or effects arrive on their desktop as well.‟ Marino (2004) omschrijft in dit 

kader machinima als „Hollywood meets Moore‟s Law‟.  

 

Irene Chien (2007) maakt een bedenking bij de box-office neergang van Hollywood, die te wijten zou 

zijn aan de groei van de videogame-industrie en het internet. Chien ziet het eerder als een overlapping; 

de ontwikkeling van de game-industrie en het internet overlappen mainstream cinema. De auteur 

oppert dat films als de Star Wars prequels (1999,2002,2005), de Matrix-trilogie (1999,2003) en Pirates 

of the Caribbean (2003,2006,2007) volgestouwd zitten met special effects om de bijbehorende games 

te doen verkopen. Terwijl terzelfdertijd videogames cinematografisch fotorealisme nastreven. Hierbij 

haalt ze het bestaan van de zogenaamde „cutscenes‟ aan die het narratieve frame van de gameplay 

uitwerken en dienst doen als beloning voor de vorderingen door de levels. Het is niet verbazend dat 

games het visueel lingo van de cinematografie op hun beurt kopiëren. 
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10  Het kunstdebat 

 

10.1  Inleiding 

 

„Game art is any art in which digital games played a significant role in the creation, production, 

and/or display of the art work. The existing artwork can exist as a game, painting, photograph, sound, 

animation, video, performance or gallery installation.‟ Zo omschrijft Matteo Bittanti game art, aldus 

Quaranta (2006) . Wanneer we deze definitie evalueren, kunnen we concluderen dat machinima daar 

deel van uitmaakt. Immers, machinima komt tot stand door middel van een digitaal game en bestaat 

als een video(bestand) of vorm van animatie. Kunnen bepaalde vormen van machinima echter gezien 

worden als volwaardige, algemeen aanvaarde kunstobjecten?  

 

10.2  Visies op machinima als kunstvorm 

 

Irene Chien (2007) oppert dat machinima pas echt een kunstvorm geheten kan worden wanneer het 

zich distantieert van de gaming communities en de narratieve conventies en productiewaarden van 

mainstream film omhelst. Terwijl de auteur nu net de zelfreflectie en het uitdagen van 

videogamelogica door middel van filmische narratieven en het uitdagen van filmparadigma‟s door 

middel van gamecultuur (zoals in Red vs. Blue) ziet als een absolute meerwaarde van machinima. Als 

voorbeeld haalt ze de machinimaproductie Deviation (Griggs, 2006) aan. „Deviation soundly 

condemns the pointlessness of video game violence and shows no enthusiasm for gameplay. And that 

might explain the film‟s appeal to mainstream cinema.‟ 

 

Nitsche (2005) ziet machinima dan weer als een uitgelezen instrument om verklarende commentaar te 

leveren op en door te dringen tot de kern van de gamewereld. In deze categorie haalt hij de producties 

Bot (Graham, 2005), Smart Gun (Beery, 2001) en Militia II (Frome, 2002) aan. Terwijl hij aan de 

andere kant Chien bijtreedt door Anna (Kang, 2006) en The Journey (Kirschner, 2004) aan te halen, 

twee minder gamegeörienteerde producties die volgens hem kunnen wijzen op de nakende 

volwassenheid van machinima. 

 

Terwijl Henry Lowood (2008) schrijft: „The more I write about machinima, the more convinced I am 

that debating the status of digital games as artistic works is far less interesting than observing modes 

of performance associated with these games.‟ Elders poneert Lowood (2006): „There are many good 

reasons for taking computer games seriously.‟ Zo citeert hij Henry Jenkins door te stellen dat 

videogames de „art form for the digital age‟ zijn. In een klassiek anti-Arnoldiaans discours schrijft 
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deze laatste dat de reacties op het idee dat jongeren als zombies naar hun gameboy staren „tells us 

more about our contemporary notion of art – as arid and stuffy, as the property of an educated and 

economic elite, as cut off from everyday experience – than they tell us about games.‟ 

 

Hunt et al. (2006) kaderen machinima en andere activiteiten die uitlopers vormen van de gamecultuur 

binnen de groeiende trend om games als „tools for artistic experimentation‟ te beschouwen. Zij 

plaatsen echter de kanttekening dat de artistieke expressie begrensd wordt door het expressieve 

vocabularium dat de gebruikte game aanbiedt. Er bestaat een spanningsveld tussen „goal-oriented 

gameplay‟ en „expressive artistic interpretation‟. Als een beperking voor ongebreidelde expressie 

plaatsen zij de technologie voorhanden. „The gradual development of computer interfaces illustrates 

the limitations of new media and their steady adjustments.‟ De auteurs merken wel op dat de 

verbeteringen op dit technologisch vlak zorgen voor een volwassenheidsproces van de computer als 

expressief medium. 

 

10.3  Remediatie 

 

Picard (2007) stelt dat de interesse van kunsthistorici en nieuwemediaonderzoekers erop wijst dat 

machinima wel degelijk gezien kan worden als een kunstvorm. Hij vermeldt dat het recente discours 

omtrent „art games‟ machinima opneemt in haar categorisatie. Picard haalt de woorden aan van 

Philippa Stalker (2005) die een art game een sociale en/of politieke (maar niet gelimiteerd tot deze 

twee vormen) grondslag meegeeft. In haar ongepubliceerde thesis schrijft zij dat een art game dikwijls 

onder de vorm van een modificatie van een bestaand commercieel game uitgebracht wordt. Zo 

categoriseert Stalker machinima als een non-interactieve art mod form (zoals we eerder zagen bij de 

definiëring van het onderwerp). Picard: „The player, or should we say the artist, who creates 

Machinima draws on the game experiences and produces an artwork that looks as much like an 

animated movie as like a video game in which the player has no influence.‟ 

 

Voorts linkt Picard machinima aan de notie „remediatie‟, voor het eerst ter attentie gebracht door 

Bolter en Grusin (1999). Remediatie kan worden omschreven als „the appropriation of content of one 

media or art form by another.‟ Met remediatie bedoelen de auteurs het gebruik van reeds bestaande 

media-elementen in nieuwe formats. Er bestaat volgens Nitsche (2005) een neiging van machinima-

artefacten om de content van het onderliggende game te remediëren. Zo zal het gebruik van de 

specifieke texturen, personages, levels en geluiden van de game er vaak voor zorgen dat machinima 

engine-specifiek wordt. Men kan als het ware aan de machinima duiden welke engine gebruikt werd 

om deze te ontwerpen. Zo schrijft Nitsche dat de succesvolle machinimaserie Red vs. Blue 
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overduidelijk de onderliggende game Halo reflecteert. De fictieve wereld van de machinima, haar 

personages, set design, objecten, de restrictieve cameraperspectiefmogelijkheden remediëren de game. 

Zelfs de titel van de machinima refereert naar de game. Nitsche ziet wel een meerwaarde in het goed 

geschreven script en de snedige dialogen, vaak gebracht in ware stand-upcomedystijl. Het remediëren 

van de content van de game leidt echter in het geval van Red vs. Blue tot het verlies van impact bij 

kijkers die niet vertrouwd zijn met de basisprincipes van team-based online multiplayer shooting 

games. 

 

Een verzoening van tegenstrijdige visies, al dan niet gekoppeld aan de vereiste modaliteiten, lijkt 

voorlopig nog geen optie. Net zoals het debat rond high en low culture
40

 jaren geleden gevoerd werd 

(en nog steeds niet beslecht is), lijkt dezelfde beweging momenteel te woeden in de context van 

nieuwe media. Thompson (2005) bemerkt dat veel machinima niet verder reiken dan een komisch 

werkstuk of een muziekvideo. Hij stelt zich de vraag of machinima in staat is om überhaupt een 

kunstwerk te produceren, „something with serious emotional depth‟. Als voorbeeld haalt hij de 

Chinese Feng Membo aan die met zijn interactieve installatie Q4U de voortdurende strijd tussen de 

artiest, zijn alter ego‟s en de kijkers probeert vorm te geven via de game Quake III: Arena. Als besluit 

kan worden geformuleerd dat het aanvaarden van machinima als mogelijke kunstvorm hoe dan ook 

kadert binnen het debat van nieuwe media als platform voor kunst. Terwijl de strijd van populaire 

cultuur om au sérieux te worden genomen nog steeds voortwoedt, is de strijd van de nieuwe media nog 

maar recent losgebarsten. 

 

11 Eigenschappen van machinima a.d.h.v. SWOT-analyse 

 

11.1  Schema van de SWOT-factoren 

 

Het sluitstuk van deze literatuurstudie is de samenvattende SWOT-analyse. Doorheen de 

literatuurstudie is duidelijk geworden dat machinima een pak voordelen bezit ten opzichte van 

traditionele animatietechnieken en filmmaken. Aan de andere kant kampt machinima met een aantal 

nadelen die het mogelijke gebruik ervan hinderen of die machinima in het slechtste geval ongeschikt 

maken voor de doeleinden die in deze masterproef aan bod komen. Ik begin met de algemene SWOT-

analyse waarna er dieper wordt ingegaan op verschillende aspecten van het schema. Ik leid de 

belangrijkste opportuniteiten en bedreigingen af aan de hand van de grootste voor- en nadelen van 

machinima. In bijlage is de uitgebreide analyse van de SWOT-factoren te vinden. 
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Strengths Weaknesses 

 

 Snel en interactief 

 Het benodigde materiaal staat ter 

beschikking 

 Goedkoop 

 Eenvoudig instapbaar 

 Voor ieder wat wils 

 Uitgebreide communities, veel resources 

 Goede distributiemogelijkheden 

 Geen technische voorkennis vereist 

 Academische interesse => verbetering 

 Multidisciplinair 

 Geschikt voor leerdoeleinden 

 Nieuwe gebruiksmogelijkheid voor 

games en veranderende perceptie 

 Creatieve vrijheid 

 

 

 Visueel zwakker dan animatie en film 

 Limitaties afhankelijk van game 

 Mogelijk technisch complex 

 Onvoldoende naambekendheid 

 Mogelijk complexe, onvoorspelbare 

problemen 

 Beperkte expressie van acteurs 

 Nood aan specialisatie 

 Spelontwikkelaars plaatsen niet altijd tools 

in de software 

 Schimmig wettelijk kader 

 

Opportunities Threats 

 

 Technologisch vooruitstrevende games 

en houding van spelontwikkelaars 

 Virtuele werelden en (internationale) 

samenwerking 

 Hardware 

 Evolutie van het internet en aantal 

connecties 

 Specifieke software 

 Mogelijk democratiserend effect 

 Succesverhalen 

 Marketingpotentieel 

 Opvullen van hiaten d.m.v. academisch 

onderzoek 

 Machinimastandaard 

 Educatief potentieel 

 Werken rond beperkingen 

 Ondersteunende plug-ins 

 Beroepsveld verandert, bedrijven worden 
veeleisender -> interdisciplinariteit 

 Studenten willen interactieve 

leermethoden 

 

 

 Wettelijk kader 

 Versplintering community 

 Teveel nadruk op technologie 

 Snelle productiecyclus 
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11.2  Bespreking van de SWOT 

 

Het beroepsveld verandert steeds sneller en werkgevers worden alsmaar veeleisender. Het traditioneel 

onderwijs probeert daarop in te spelen en gaat steeds vaker interdisciplinair te werk. Vastomlijnde 

kennisvakken staan ter discussie en praktijk wordt meer en meer gewaardeerd als voorbereiding op 

een beroepsleven waarin continuous learning centraal komt te staan. Een aantal van de sterktes van 

machinima kunnen op deze trends inspelen. Machinima is immers van nature multidisciplinair. De 

techniek heeft raakvlakken met animatie, film, design, games en computertechnologie. Machinima 

leent zich tot de ontwikkeling van een brede waaier vaardigheden die vooral hun nut bewijzen in 

studierichtingen die voornoemde raakvlakken bevatten. Ruwweg kunnen de vaardigheden worden 

onderverdeeld in drie categorieën: preproductie, productie en postproductie. Tijdens de preproductie 

wordt de student eigen gemaakt met storytelling. Zo leert men een script schrijven, nadenken over 

dialoog, een storyboard ontwikkelen, locaties uitkiezen en personages ontwikkelen. In deze fase kan 

de student familiair gemaakt worden met de software, leert hij de mogelijkheden en beperkingen. In de 

tweede fase gebeurt de productie. De student plaatst de camera, regelt de belichting en kadreert de 

scène. Hij speelt acteur en/of schiet de beelden. In de laatste fase worden er visuele en auditieve 

effecten toegevoegd. De student leert hoe hij het filmpje bewerkt, beelden monteert en daarna het 

afgewerkte product kan verspreiden via het internet. Tijdens de drie fasen leert de student creatief en 

probleemoplossend denken en omgaan met en begrijpen van nieuwe media, en dit aan de hand van een 

echte „ervaring‟. Afhankelijk van het gebruikte platform bestaat de mogelijkheid om bij te leren over 

sociale netwerken en virtuele werelden. 

 

Huidige studenten groeien op in een wereld die geregeerd wordt door het (bewegend) beeld. Games 

spelen daarbij een belangrijke rol. Het onderwijs moet deze evolutie volgen. Waar vroeger het 

lesmateriaal vooral in syllabi te vinden was en door professoren op het bord geïllustreerd werd, biedt 

hedendaagse technologie de mogelijkheid om studenten interactief te betrekken bij het lesgebeuren. 

Daarbij kan nog worden gesteld dat sommige kennisdomeinen zo snel evolueren dat syllabi 

achterhaald zijn op het moment van drukken. Lesmateriaal wordt via software als Powerpoint 

aangeboden en aangevuld met filmpjes, foto‟s en animaties. Machinima maakt het mogelijk om zaken 

memorabel te maken aan de hand van een visueel verhaal, aldus Tracy Harwood. Het feit dat 

machinima snel en goedkoop te maken valt, is een voordeel. 

 

Dat machinima visueel zwakker is dan een traditionele animatiefilm hoeft daarbij geen belemmering te 

zijn. De ondergeschiktheid van het visuele leidt tot het opwaarderen en benadrukken van het verhaal, 

wanneer machinima aangewend wordt als ondersteuning van het lesmateriaal. Bij een „vak‟ 
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machinima worden studenten gemotiveerd om een sterk verhaal uit te denken dat de visuele zwakte 

van de techniek kan compenseren. Hier ligt een bijkomende uitdaging. Nieuwere technologie biedt de 

mogelijkheid om de beperkte expressiemogelijkheden van de virtuele acteurs op te vangen. Dat elk 

game zijn eigen limieten heeft, stimuleert het improvisatievermogen van de student en stelt hem of 

haar voor een bijkomende keuze: welke game is het beste geschikt voor het verhaal? The Sims 2 zal 

zich bijvoorbeeld niet goed lenen tot een S.F. thriller terwijl Halo dit wel kan. Een niet te 

onderschatten zwakte van machinima – wanneer we de filmpjes als educatief ondersteuningsmiddel 

percipiëren – is, dat de specialistische kennis en vaardigheden ervoor kunnen zorgen dat machinima 

slechts langzaam doorbreekt in het traditioneel onderwijs. Voor docenten moet de geïnvesteerde tijd in 

het aanleren van machinima en het creëren van filmpjes opwegen tegen de educatieve meerwaarde. 

 

De bedreigingen voor machinima zijn in het licht van onderwijs te minimaliseren. De problemen op 

wettelijk vlak kunnen grotendeels genegeerd worden, aangezien deze zich vooral stellen wanneer 

machinima voor commerciële doeleinden gebruikt wordt. Spelontwikkelaars als Blizzard en Epic 

bieden licenties aan voor het educatief gebruik van hun engines. De versplinterde communities vormen 

geen barrière bij het educatief aanwenden van machinima. De studenten kunnen zich op die manier 

inwerken in verschillende internetgemeenschappen en de specifieke modaliteiten leren kennen. 

 

12  Conclusie 

 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat machinima een techniek is die sinds haar ontstaan eind jaren 90 

steeds meer aan draagkracht is gaan winnen. De groeiende bekendheid bij het publiek en de 

academische interesse hebben geleid tot een situatie waarin machinima de kans krijgt om zich te 

bewijzen als educatief tool. Deze materie is heel nieuw en een sluitende theoretische achtergrond is 

veelal niet aanwezig bij de cursussen en workshops die worden georganiseerd. In het tweede deel stel 

ik een aantal theorieën voor die het aanleren van machinima kunnen kaderen. 

 

Als we ons specifiek toespitsen op de onderzoeksvraag van deze literatuurstudie, blijkt dat machinima 

wel degelijk mogelijkheden biedt op het vlak van educatie. Dat kunnen we afleiden uit de cursussen 

die reeds worden gegeven aan onder meer de universiteit van Utah. Robert Kessler (persoonlijke 

communicatie, 15 april 2010) motiveert waarom machinima wordt onderwezen aan de universiteit. 

„We teach some of our classes using video games as the domain and not all students like them. So, I 

thought, well, an awful lot like movies, what about that?‟ Vooral de multidisciplinaire natuur van 

machinima biedt een meerwaarde. Deze stelt studenten computerwetenschappen en animatie in staat 
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om samen te werken aan een project en zodoende kennis door te geven aan elkaar. Een markant detail 

is het feit dat de schoorvoetende introductie van machinima in curricula gepaard gaat met weinig tot 

geen theoretische achtergrond. Zoals Kessler het stelt. „There wasn't any framework. I originally 

taught the class as a means to give the students the ability to learn about video games without having 

to actually play video games.‟ 

 

De snelheid, creatieve vrijheid, lage investeringsdrempel en het real-time controleren van de virtuele 

omgeving vormen pluspunten voor het aanwenden van machinima voor educatieve doeleinden. Op het 

vlak van het aanleren van filmtechnieken, omgaan met virtuele werelden en nieuwe media in het 

algemeen biedt machinima een groot potentieel, aldus Tracy Harwood. Tevens is het gebrek aan 

voorkennis geen probleem, zolang de begeleider voldoende achtergrond bezit. 
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II Literatuurstudie Leren en Onderwijzen 

 

1  Inleiding 

 

1.1  Focus van de literatuurstudie 

 

Er bestaan uiteenlopende theorieën rond leren en onderwijzen. Op zijn website
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 beschrijft professor 

John Atherton (2008) een metaleermodel dat poogt een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld te 

schetsen van wat leren precies inhoudt. Uit deze overvloed aan informatie heb ik een aantal relevante 

theorieën gedistilleerd die aangewend kunnen worden als achterliggende ruggengraat bij het 

uitoefenen en toepassen van machinima. Het is onbegonnen werk om alle theorieën aan te halen, dus 

een selectie uit het ruime aanbod is hier meer dan vereist. In de conclusie worden de meest 

interessante elementen uit elke theorie gelicht en samenvattend toegepast op machinima. 

 

1.2  Wat is leren 

 

Leren kan worden gedefinieerd als observeerbare veranderingen in het gedrag van een bepaald 

organisme als gevolg van regelmatigheden in de omgeving van dat organisme (De Houwer, 2010). Om 

te kunnen spreken van leren, moet dus aan twee voorwaarden worden voldaan. 

 

 Er moet een observeerbare verandering in gedrag optreden tijdens het leven van het 

organisme. 

 De verandering in gedrag moet te wijten zijn aan regelmatigheden in de omgeving. Leren 

wordt dus gezien als een effect, dat is een observatie (namelijk een verandering in gedrag) 

die wordt toegeschreven aan iets (namelijk een regelmatigheid in de omgeving). 

 

Atherton (2008) omschrijft leren op een gelijkaardige manier, doch verruimt voorgaande definitie met 

twee extra elementen. 

 

 Leren heeft te maken met verandering 

 die plaatsvindt in gedrag, 

 een verandering die duurzaam is 

 en het product kan worden geheten van interactie met de omgeving 

 gedurende de levensspanne van een organisme. 
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Resnick (2002) bemerkt dat er meer bij leren komt kijken dan loutere informatie-overdracht. Leraars 

kunnen zich niet beperken tot het volproppen van hun studenten met kennis. Leren is een actief proces 

waarbij mensen nieuwe inzichten ontwikkelen over de wereld rondom zich en dit door middel van 

actieve exploratie, experimentatie, discussie en reflectie. 

 

1.3  Trends in leertheorieën  

 

Siemens (2004) herkent een aantal trends in hedendaags leren die verklaard kunnen worden door de 

komst van het digitale tijdperk. Ik heb reeds aangehaald dat kennis en de beschikbaarheid ervan in de 

huidige maatschappij steeds belangrijker worden. Siemens concludeert dat de drie grote stromingen – 

namelijk behaviorisme, cognitivisme en constructivisme – niet voldoende zijn aangepast aan ons 

huidig tijdskader. Siemens stelt dat technologie dermate inwerkt op de manier waarop wij leren dat de 

drie basisstromingen moeten worden geëvalueerd. Daarenboven heeft technologie niet alleen onze 

manier van leren grondig veranderd, maar ook onze manier van leven en communiceren. Denken we 

maar aan het constant bereikbaar zijn door de gsm of het (soms blindelings) vertrouwen in de gps in 

plaats van de omgeving te ontleden. 

 

Siemens spreekt van een aantal significante trends op het vlak van leren: 

 

 Gedurende hun levensperiode komen mensen meer en meer in contact met verschillende, 

mogelijk ongerelateerde kennisvelden. 

 Informeel leren wordt een belangrijk aspect van onze leerervaringen. Dit terwijl vroeger 

institutioneel leren de hoofdmoot van ons aanleren uitmaakte. Er is een proliferatie van 

manieren om bij te leren tot stand gekomen: met behulp van zogenaamde „communities of 

practice‟, persoonlijke netwerken of door werkgerelateerde opdrachten. 

 Leren wordt meer en meer gepercipieerd vanuit het standpunt van „continuous learning‟. Het 

idee groeit dat men een heel leven lang blijft leren. 

 Veel cognitieve informatieprocessen kunnen worden overgenomen of ondersteund door 

technologie. 

 „Know-how‟ en „know-what‟ worden aangevuld met „know-where‟; weten waar specifieke 

kennis kan worden gevonden. 

 

Machinima kan in het kader van deze trends worden geplaatst. Spelontwikkelaars komen steeds meer 

in contact met film en animatie. Het is belangrijk dat zij zich in deze materie bijscholen en blijven 

leren (het standpunt van continuous learning). Spelfabrikanten als EA en id Software rekruteren op 
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regelmatige basis uit de machinima communities omdat machinimists niet alleen over technische 

vaardigheden beschikken, maar tevens prat gaan op creativiteit en verhalend vermogen, aldus Tracy 

Harwood (persoonlijke communicatie, 1 april 2010). Voorts kan het al dan niet op eigen houtje 

aanleren van machinima kaderen binnen een informele manier van leren; aan de hand van workshops, 

lezingen of door middel van zelfstudie. 

 

Waar traditionele film gebruik maakt van de camera als oog op de werkelijkheid, gebruikt de 

machinimist het beeldscherm en de virtuele camera als oog. Deze vrijere manier van werken zorgt 

voor een transformatie in het denken over en werken met het medium film. Daarbij wint het begrip 

„know-where‟ aan belang. Huidige machinimists weten perfect het materiaal te vinden om kwalitatieve 

producties af te leveren. Machinimists zijn „internet-savvy‟, bewegen zich met gemak door 

communities, zijn al dan niet door de wol geverfde gamers en dit alles onder het motto „do it yourself‟.  

 

1.4  Machinima als vak 

 

Het is uitermate belangrijk dat we machinima op twee manieren observeren. 

 

Machinima kan worden beschouwd als aan te leren vak. Tracy Harwood stelt (persoonlijke 

communicatie, 12 mei 2010) dat machinima als vak het best tot haar recht komt in interdisciplinaire 

richtingen met raakvlakken tussen animatie, film, gameontwerp, mediastudies en 

computerwetenschappen. Professor Robert Kessler van de universiteit van Utah doceert een cursus 

machinima aan studenten animatie en computerwetenschappen
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. Het resultaat van de cursus en het 

omkaderende curriculum is een student die zowel technische bagage als een creatieve aanpak heeft 

weten te ontwikkelen. Professor Tracy Harwood ziet steeds meer interdisciplinaire programma‟s 

ontstaan binnen de academische wereld. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan wensen vanuit het 

professioneel veld om afgestudeerden te rekruteren die beschikken over zowel technische 

vaardigheden als creatief talent en dat liefst op zoveel mogelijk verwante maar verschillende 

kennisvelden. Voor Tracy Harwood is het belangrijk dat machinima past binnen het curriculum. De 

beoogde vaardigheden moeten door middel van machinima aangeleerd kunnen worden. 

 

1.5  Machinima als ondersteunend instrument 

 

Machinima kan worden begrepen als ondersteunend instrument bij het lesgeven. Machinimafilmpjes 

kunnen worden gebruikt om complexe situaties visueel weer te geven, lesmateriaal te verduidelijken 

en de studenten interactief bij de stof te betrekken. Middleton en Mather (2008) werken 6 cases uit 
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waarin academici uit verscheidene disciplines brainstormen over de mogelijkheden van machinima 

binnen het traditionele onderwijs. Zo worden een aantal ideeën geopperd over het gebruik van 

machinimafilmpjes in de richtingen psychologie, lichamelijke opvoeding, criminologie en 

microbiologie. Deze reiken van instructievideo‟s tot het uitbeelden van het „gevecht‟ tussen bacteria 

en het menselijk afweersysteem. In deze context rijzen echter een aantal problemen. 

 

Zowel Middleton en Mather als Tracy Harwood stellen dat machinima als techniek snel en goedkoop 

is, maar dat het opbouwen van genoeg kennis om dergelijke filmpjes te maken, veel oefening en 

onderzoek vergt. De docenten moeten afwegen of zij zelf de tijd en het werk willen investeren om 

filmpjes te maken, dit overlaten aan experts of de studenten daarvoor inschakelen – die veelal geen 

achtergrond hebben in het maken van machinima. Een interdisciplinaire samenwerking werd gezien 

als mogelijke oplossing voor het probleem. Zo werd geopperd dat studenten microbiologie een 

briefing waarin zij demonstreren dat zij de materie beheersen, kunnen geven aan de uiteindelijke 

machinimists die de productie vervolgens maken. 

 

2  Relevante theorieën 

 

2.1  Experiëntieel leren en machinima 

 

Experiëntieel leren biedt een aantal interessante inzichten bij het onderwijzen van machinima. Eerst en 

vooral het idee dat men duurzaam leert door te ontdekken en te doen. En dit door middel van media – 

games en film – die een breed raakvlak vormen met de interessesfeer van zowel jeugd als volwassenen. 

Robert Kessler (persoonlijke communicatie, 15 april 2010) doceert machinima aan 

universiteitsstudenten animatie en computerwetenschappen omdat hij meent dat het gebruik van louter 

videogames in het klaslokaal niet voldoende is. Machinima legt het verband met film en kan daardoor 

op een uitgebreidere interesse rekenen. De cursus is bijzonder projectgeörienteerd waardoor de 

studenten ervaren wat het inhoudt om een (machinima)film te maken. Door middel van concrete 

toepassingen bouwen zij kennis op die zij later bij het maken van eigen producties kunnen aanwenden. 

Volgens Carl Rogers is experiëntieel leren equivalent aan persoonlijke verandering en groei. 

 

Een belangrijke notie is dat de leraar of facilitator de groep begeleidt en dirigeert doorheen de les(sen) 

om het beoogde resultaat, in de meeste gevallen een eigen productie, mogelijk te maken en dit zonder 

het proces te domineren. Machinima leent zich uitstekend tot zowel individueel als in groep werken. 

Dit door middel van projecten zoals het schrijven van een script, het kiezen van de gepaste software, 

het speuren naar filmlocaties, het opnemen en bewerken van de beelden, het toevoegen van audio, het 
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acteren, et cetera. Studenten kunnen taken uitvoeren die zij zelf kiezen, vervolgens afwisselen en 

nadien beoordelen welke functie zij het liefst vervulden, waar zij zichzelf het best in achtten, dit onder 

het toeziend oog van de facilitator. 

 

Aangezien ervaring centraal staat bij het experiëntieel leren, is het opstarten van een 

machinimaproductie ideaal om leerlingen de vaardigheden bij te brengen die geassocieerd worden met 

filmmaken. Dit kan in combinatie met een meer theoretische achtergrond in mediageletterdheid en 

visuele cultuur, aldus Tracy Harwood. Zo kunnen praktijkgerichte machinima-elementen afgewisseld 

worden met het tonen van klassiekers uit de film-, animatie- of gamegeschiedenis, afhankelijk van het 

al dan niet multidisciplinair karakter van de context. 

Een andere kijk op experiëntieel leren vinden we bij de Amerikaanse leerpsycholoog en pedagoog 

David Kolb. 

 

2.2  De leercyclus van Kolb en machinima 

 

Als verdieping van experiëntieel leren kan Kolbs cyclus (1984) een meerwaarde bieden aan mijn 

onderzoek naar het educatief potentieel van machinima. Hoewel de experiëntiële leermodellen vooral 

gebruikt worden in het kader van het doceren aan volwassenen, ben ik toch van mening dat deze 

modellen hun nut kunnen bewijzen bij het instrueren van andere leeftijdscategorieën. Het gaat hier 

immers om het bewust aanleren van vaardigheden die – gezien de huidige technologische evolutie – 

niet meer leeftijdsspecifiek kunnen worden genoemd. Immers, al van kindsbeen af worden jongeren 

vertrouwd gemaakt met begrippen uit de digitale context. Hoe sneller zij een vorm van 

mediageletterdheid en computerkennis opdoen, hoe beter zij voorbereid zijn op een later leven dat 

meer en meer overheerst wordt door de nood aan deze vaardigheden. Machinima kan een belangrijke 

rol spelen bij het aanleren van mediageletterdheid, aldus Tracy Harwood. 

 

Aan de hand van een klein voorbeeld, gebaseerd op reële situaties, wordt het nut van de vier stadia van 

de leercyclus gedemonstreerd. 

Eerst worden studenten ondergedompeld in een bepaalde ervaring. In het geval van een workshop 

machinima krijgen zij bijvoorbeeld een aantal uiteenlopende filmpjes te zien die perfect weergeven 

waar het allemaal om draait. Het belang van inlevingsvermogen en een zekere openheid ten opzichte 

van de ervaring zijn cruciaal. Vervolgens wordt er gereflecteerd over de filmpjes. De student stelt een 

beeld op hoe de workshop eruit zal zien, wat hij zal bijleren, welke activiteiten hij ziet zitten en welke 

minder. Dit proces kan in mindere of meerdere mate kritisch gebeuren. Het is de taak van de facilitator 

om verhelderende principes en ideeën aan te brengen en eventuele vragen te verduidelijken met als 
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doel tot inzicht te komen. Dit inzicht kan worden bereikt door het geven van technische achtergrond. 

Er kan bijvoorbeeld uitleg worden verschaft over het gebruikte platform, de software, inleidende 

filmtechnieken, et cetera. Vervolgens worden de geleerde inzichten getoetst door middel van 

experimenteren. Onder begeleiding van de facilitator maken de studenten een eigen productie. De 

opgedane kennis wordt vertaald in een praktijkvoorbeeld. De daarbij gestelde hypothesen zoals: 

„machinimafilms maken is gemakkelijk‟, worden getest en al dan niet aanvaard. Van belang is, dat de 

student op eigen houtje ontdekt wat het maken van machinimafilmpjes precies inhoudt. Op die manier 

zal er een duurzaam en grondig leerproces optreden waarin de aangeleerde kennis en de 

praktijkvoorbeelden versmelten tot de vaardigheid om zelf een project op poten te zetten. 

 

2.3  Het begrip transliteracy 

 

In het kader van de leercyclus van Kolb is het aangewezen om kort het begrip „transliteracy‟ toe te 

lichten. Transliteracy wordt door Sue Thomas et al. (2007) omschreven als „“the ability to read, write 

and interact across a range of platforms, tools and media from signing and orality through handwriting, 

print, TV, radio and film, to digital social networks” and opens the debate with examples from history, 

orality, philosophy, literature, and ethnography.‟ In het huidige tijdskader krijgen we steeds meer te 

maken met meervoudige geletterdheden, verspreid over een veelheid aan media. Huidig denken stelt 

dat mediageletterdheid
43

 een onderdeel uitmaakt van het begrip transliteracy. Media moeten niet 

langer begrepen worden als afgescheiden concurrenten van elkaar maar als een overkoepelende 

ecologie waar men elke dag in leeft. „(...) it is important to note that transliteracy is not just about 

computer–based materials, but about all communication types across time and culture. It does not 

privilege one above the other but treats all as of equal value and moves between and across them.‟ 

 

In het kader van machinima kan transliteracy worden gezien als een set vaardigheden die de 

beoefenaar in staat stelt om zich doorheen verschillende mediavormen te bewegen en deze aan te 

wenden en naar zijn hand te zetten. Naast het aanleren van praktische vaardigheden, gesteund op 

begrippen uit de film-, animatie-, game- en computerwereld, kan machinima mediageletterdheid en bij 

uitbreiding transliteracy bevorderen. Thomas en andere auteurs zijn van oordeel dat het werken met 

uiteenlopende vormen van communicatie een sleutelvaardigheid zal worden in de toekomst. 

Machinima kan de weg naar deze vaardigheid helpen effenen, door haar multi- en interdisciplinair 

karakter op het vlak van kennisvelden en het gebruik van diverse media. 
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2.4  Reflectieve praktijk en machinima 

 

De reflectieve praktijk groeide vanuit kritiek op het „batterijmodel‟. Dit model gaat ervan uit dat 

studenten worden opgeladen met kennis waarna zij die opgedane kennis tijdens het beroepsleven 

„ontladen‟. Schön poneert dat het model aan waarde verliest in een steeds sneller veranderende wereld. 

Het interessante aan de reflectieve praktijk is dat de docent als een onderzoeker en rolmodel wordt 

omschreven die idealiter de student motiveert om de aangeleerde kennis om te zetten in de praktijk. De 

studenten brengen eigen bevindingen, voorbeelden en onderzoek mee naar de klas en er wordt een 

brede discussie uitgelokt om deze ideeën te ontleden. Atherton citeert Syrjala (1996) wanneer deze 

stelt dat „this collaborative model of reflective practice enriches students‟ personal reflections on their 

work and provides students with suggestions from peers on how to refine their teaching practices.‟ 

Robert Kessler past deze vorm van samenwerking reeds toe bij het doceren van de cursus machinima 

aan de universiteit van Utah (persoonlijke communicatie, 4 mei 2010). Hij stelt dat een belangrijke 

peiler van de groepsdynamiek ligt in geven van kritiek op elkanders werk. Na het aanleren van de 

nodige informatie om zelfstandig van start te gaan, worden studenten aangemoedigd werk te 

produceren en dit vervolgens te laten becommentariëren door de medestudenten en de docent. 

 

Aan het einde van het academiejaar worden de studenten gevraagd uitgebreid feedback te geven over 

de cursus. Kessler beschouwt dit als een belangrijk gegeven binnen zijn hoedanigheid als docent. 

Nadien wordt er gereflecteerd over de bevindingen en wordt de cursus indien nodig aangepast, zodat 

deze meer in lijn komt met de verwachtingen en opmerkingen van de studenten. Op dit vlak is de 

aangehaalde case een mooi voorbeeld van de reflectieve praktijk (zie infra). 

 

Ferraro (2000) schrijft dat Boud en Walker de bedenking maken dat een te doorgedreven focus op de 

reflectieve praktijk in het verleden geleid heeft tot een mogelijke verwaarlozing van conceptuele 

frameworks. Inderdaad, uit mijn onderzoek omtrent het educatief potentieel van machinima blijkt dat 

slechts een enkele bevraagde key person een theoretisch kader schetste waarin het aanleren van 

machinima kon worden gekaderd
44

. 

 

2.5  Situationeel leren 

 

Situationeel leren wordt omschreven als een overkoepelende term voor een aantal leermethoden 

waaronder simulaties, casestudies, scenariogebaseerd leren en online rollenspellen. Een online 

leeromgeving leent zich uitstekend tot deze aanpak en nieuwe media kunnen worden gebruikt om de 

betrokkenheid van de studenten te stimuleren en hen onder te dompelen in het grotere verhaal. 
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Ondersteunende middelen als discussiefora worden daarbij gebruikt om studenten te laten reflecteren 

over wat ze ervaren en bijleren. 

 

2.5.1  Waarom waardevol? 

 

Op de website van de universiteit van Adelaide wordt gesteld dat studenten op zoek zijn naar 

leermethoden die: 

 

 interactief zijn en betrokkenheid stimuleren 

 gebruikmaken van nieuwe technologieën 

 relevant zijn en het dagelijkse leven reflecteren 

 efficiënt zijn 

 de aangeleerde kennis in de praktijk brengen 

Situationeel leren vervult deze wensen. Tevens ontwikkelt de student via situationeel leren de 

vaardigheden die vandaag door werkgevers worden gewaardeerd. Deze omvatten: 

 de vaardigheid om informatie te localiseren, analyseren en synthetiseren uit een brede waaier 

bronnen. 

 het toepassen van effectieve, creatieve en innovatieve oplossingen op probleemstellingen, dit 

zowel individueel als in teamverband. 

 interpersoonlijk begrip en vlotte communicatie. 

 het vloeiend aanwenden van huidige technologie. 

 de kunde om een leiderschapsrol te vervullen. 

 het zich bewust zijn van ethische, sociale en culturele problemen en het belang daarvan bij de 

uitoefening van de functie. 

 

2.5.2  Situationeel leren en machinima 

 

Het maken van opdrachten vormt het leerproces, volgens de theorie van situationeel leren. Deze 

opdrachten hebben betrekking op kennis, inzicht en vaardigheden. De opdrachten zijn gebaseerd op 

concrete problemen en krijgen dikwijls een zodanige vorm dat zij door de leerlingen in groepjes 

gemaakt kunnen worden. De taken van de groepsleden zijn complementair. Leerlingen hebben elkaars 

hulp nodig voor het gemeenschappelijke eindproduct. 

 

Machinima haakt in op de trend om interactiviteit en betrokkenheid centraal te stellen in huidige 

onderwijsvormen, en dit door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Tevens leent machinima 
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zich tot formats als scenariogebaseerd leren en online rollenspellen. Afhankelijk van de beoogde 

doelstellingen is het mogelijk om studenten te laten samenwerken aan een verhaal, een samenwerking 

die kan geschieden via virtuele werelden, zoals Britta Pollmullers Schome Island initiatief. Het is aan 

de docent om de leerlingen uitdagende maar haalbare problemen voor te leggen die creativiteit en 

innovativiteit stimuleren. Het is daarbij interessant dat de probleemstellingen het dagelijks leven 

reflecteren en relevant zijn voor de leerlingen. 

 

Bij de trends in leren (zie supra) werd reeds gesteld dat „know-where‟ minstens zo belangrijk wordt als 

know-how en know-what. Situationeel leren wordt geacht dit soort kennis te stimuleren. Toegepast op 

machinima kan worden gesteld dat de docent de leerlingen aanmoedigt om zelf op zoek te gaan naar 

bronnen die hen helpen bij het creëren van filmpjes. Zo kunnen de studenten communities bezoeken 

om daar tutorials te ontdekken of om vrijwilligers te zoeken die willen figureren in hun producties. 

 

Volgens Hugh Hancock leven we in een visuele cultuur. Situationeel leren maakt optimaal gebruik 

van bewegende beelden om het leerproces te ondersteunen. Machinima kan in deze nood voorzien, 

daar het een medium is dat geënt is op beeldtaal en belangrijke kernconcepten over beeld en film kan 

aanleren, op een intuïtieve, interactieve manier. Dat de studenten daarbij zowel individueel als 

collectief – door middel van deeltaken – aan de slag kunnen, is een meerwaarde. Bij situationeel leren 

wordt er gefocust op een gemeenschappelijk eindproduct. Dit vinden we terug bij de aanpak van 

Robert Kessler. Het is de bedoeling dat de studenten aan het einde van het academiejaar een afgewerkt 

filmpje afleveren dat vervolgens beoordeeld wordt op een intern festival door een professionele jury. 

Deze vorm van feedback wordt steevast op prijs gesteld door de deelnemers en biedt volgens Kessler 

een grotere geloofwaardigheid aan de cursus. 

 

2.6  Gesitueerd leren en machinima 

 

Vooral belangrijk bij deze theorie is het feit dat leren een sociaal proces is dat gelinkt wordt aan 

zogenaamde communities of practice, fysieke of virtuele plaatsen waar samenwerking doorgaat met 

als doel een of meerdere gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken. Daar gesitueerd leren eerder 

betrekking heeft op informele varianten van leren, kan worden gesteld dat workshops omtrent 

machinima geanalyseerd kunnen worden vanuit het standpunt van deze leertheorie. Er is een 

belangrijke rol weggelegd voor jeugdwerkers en informele onderwijskanalen. 

 

De activiteit zelf; met name machinima, de context; formeel of informeel leren en de cultuur bepalen 

in grote mate de uitoefening van de activiteit in kwestie. Aan de hand van mijn onderzoek werd 
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blootgelegd dat er grote verschillen bestaan in de manier waarop machinima aangewend wordt als 

educatief instrument. Deze verschillen situeren zich op quasi alle vlakken; het aanwenden van 

machinima in het hoger onderwijs neemt een schoorvoetende start in de Verenigde Staten terwijl dit in 

de rest van de wereld voorlopig nog niet het geval is. Ook de invulling die aan de onderwijsactiviteiten 

gegeven wordt, verschilt aanzienlijk. Zo maken sommige communities of practice onder de vorm van 

workshops gebruik van de DOOM 3 engine, terwijl andere Moviestorm gebruiken. Nog andere filmen 

dan weer in Second Life of Teen Second Life. Aangezien de mogelijkheden aanzienlijk blijken, zijn de 

daaruit gegroeide praktijken even divers en uniek. 

 

Volgens Smith (2009) kan de theorie worden begrepen als een leren zonder begin- en eindpunt, het 

eerder aangehaalde continuous learning. We blijven immers heel ons leven tot een grote 

verscheidenheid aan communities of practice behoren waarbinnen wij dagelijks ervaringen opdoen en 

zaken bijleren. 

 

Om duurzaam te zijn moet een community of practice haar eigen kenmerkende tools, documenten, 

routines, woordenschat en symbolen ontwikkelen die de gezamenlijke kennis van de community 

overbrengen. Met andere woorden, de community vereist praxis: manieren waarop zaken aangepakt 

worden. Machinima beschikt in dit opzicht over een apart, aan te leren vocabularium en specifieke 

methoden om de doelstelling, namelijk het creëren van een film, mogelijk te maken. 

 

Communities of practice – door hun natuurlijke vereiste tot samenwerking – leiden tot het vormen van 

relaties en het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen tussen de leden onderling. Robert Kessler 

treedt deze stelling bij. De cursus machinima werd in het leven geroepen om studenten uit 

verschillende studierichtingen samen te brengen en hen te laten leren van elkaar. Het is immers door 

het vormen van onderlinge relaties dat kennis tot stand komt, aldus Smith. 

 

3  Conclusie 

 

In de algemene inleiding formuleerde ik de onderzoeksvraag: „Welke theorieën over leren en aanleren 

lenen zich het best als ruggensteun voor machinima?‟ 

Doorheen de literatuurstudie omtrent leren bracht ik een aantal theorieën naar voren die allemaal 

interessante concepten bevatten voor het bestuderen van machinima in educatieve context. Het is 

moeilijk één theorie uit te kiezen die alle modaliteiten van machinima omvattend behandelt. Ik heb 

daarom geopteerd om bruikbare elementen uit de aangehaalde theorieën te distilleren die het aanleren 

van machinima kunnen faciliteren. 
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Eerst en vooral bevatten de theoretische modellen een aantal gelijkaardige punten. In het kader van het 

educatief potentieel van machinima is de nadruk die bij de modellen gelegd wordt op het doen en de 

daaruitvolgende ervaring een belangrijk gegeven. Hoewel het aanleren van machinima ondersteund 

kan worden door een aantal heldere handleidingen, wordt het zwaartepunt geplaatst op het leren door 

middel van praxis in een interactieve omgeving. Zowel de workshops van Hugh Hancock en Chantal 

Gerads, als de cursussen aan traditionele onderwijsinstellingen zoals die van Robert Kessler, focussen 

op het in de praktijk brengen van specifieke kennis en vaardigheden.  

 

Er wordt nadrukkelijk belang gehecht aan samenwerking, een begrip dat door de reflectieve praktijk en 

het gesitueerd leren het meest wordt onderstreept. Kessler past de reflectieve praktijk toe in zijn cursus 

machinima door de student te laten beoordelen door zijn of haar collega‟s. Hij coördineert brede 

discussies waarin de verschillende elementen van machinima aan bod komen en neemt hierin de rol 

van facilitator op zich. Zelf onderstreept hij het belang van een „free flow‟ en noemt hij de cursus 

eerder een „project-based class‟. Kessler maakt gewag van een jaarlijkse evaluatie waarbij er rekening 

wordt gehouden met de eigen inzichten en de opmerkingen van de studenten, volledig in de traditie 

van de reflectieve praktijk. Daardoor kan de docent persoonlijke beperkingen inschatten, aanpassen en 

aanvaarden. 

 

Daarenboven wordt belang gehecht aan zelfevaluatie. De student werkt zowel individueel als in groep 

aan verschillende taken. Het is mogelijk dat de student daarbij variërende rollen op zich neemt: 

schrijven van het script, speuren naar locaties, stemacteur of virtueel acteur spelen. Dit zijn een aantal 

van de deeltaken die courant worden uitgevoerd. Hier is er een overlapping met de communities of 

practice uit het gesitueerd leren. Eveneens beschikt machinima over een specifiek vocabularium 

(gekoppeld aan eigen technieken) dat aangeleerd moet worden terwijl de student zich van de periferie 

naar de kern (het meesterschap) van machinima begeeft. Het uitoefenen van de gedeelde interesse leidt 

tot hechte samenwerkingsverbanden, al dan niet interdisciplinair. 

 

Er wordt ingespeeld op de noden van de werkgevers en de interessesfeer van de studenten. Kessler 

ontdekte dat niet alle jongeren gemotiveerd waren om games te gebruiken in educatieve context, maar 

dat de kruisbestuiving met film wel op brede interesse kon rekenen. Tevens bemerkte hij dat vanuit het 

beroepsveld meer en meer vaardigheden vereist worden die zich over meerdere disciplines uitstrekken. 

Daarbij wordt dankbaar gebruikgemaakt van nieuwe technologieën, waaronder virtuele werelden, 

online games, en dergelijke. Om de studenten een uitgebreid kader aan te bieden, kunnen de lessen een 

mengeling bieden van technische vaardigheden en kennis. Hoe kan men de opeenvolgende acties van 
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een virtueel acteur programmeren? Dit wordt dan bijvoorbeeld afgewisseld met het tonen van 

voorbeelden uit de film-, animatie- en gamegeschiedenis, en het werken aan eigen projecten. 

 

Terwijl de andere theorieën hoofdzakelijk focussen op traditioneel onderwijs, leent gesitueerd leren 

zich het best tot informele leerkanalen zoals workshops. De leden van een dergelijke workshop 

kunnen worden gezien als onderdeel uitmakend van een community of practice die erop gericht is de 

doelstellingen – zoals geformuleerd door de docent – te verwezenlijken. In de meeste gevallen gaat het 

hier om een eigen productie die getoond kan worden aan een publiek en verspreid kan worden via het 

internet. 
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III  Onderzoek 

 

1  Inleiding 

 

Voorgaande delen hebben ons inzicht verschaft: 

 wat het begrip machinima precies inhoudt 

 waar de techniek vandaan komt 

 welke evoluties machinima heeft doorgemaakt 

 welke genres en formats machinima behelst 

 welke (spannings)velden invloed uitoefenen op de praktijk 

 welke eigenschappen machinima bezit, waar de kansen en bedreigingen liggen 

Voorts werden er – vanuit theoretisch oogpunt – een aantal modellen omtrent leren en onderwijzen 

besproken en toegepast op machinima. Dit werd gedeeltelijk verruimd aan de hand van concrete 

voorbeelden. 

 

In het derde deel wordt dieper ingegaan op deze praktijkvoorbeelden. Aan de hand van interviews en 

geleverde data worden twee cases gereconstrueerd die een beeld schetsen hoe enerzijds een cursus 

machinima aan een universiteit en anderzijds een aantal workshops geleid en gestructureerd worden. 

 

1.1  Onderzoeksopzet 

 

Het opzet van dit onderzoek, waarvan hierna de methodologie uitgewerkt wordt, is het kaderen van het 

educatief potentieel van machinima aan de hand van twee reële cases. Door de literatuurstudies 

aangaande machinima (Deel I) en leren (Deel II) beschik ik over de tools om de twee cases te 

analyseren en waar nodig bij te sturen, zodat zij misschien een rol als (modulair) standaardinstrument 

kunnen spelen bij het doceren van machinima in een al dan niet traditionele leercontext. 

 

1.2  Methodologie 

 

Na het raadplegen van schriftelijke bronnen met als doel het opstellen van een SWOT-analyse en het 

filteren van een aantal relevante theorieën omtrent leren, heb ik key persons bevraagd die een band 

met machinima hebben. Deze sleutelfiguren werden geselecteerd op basis van gevonden literatuur en 

via de sneeuwbalmethode. 
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In het kader van het exploratief onderzoek werd er bij deze thesis gebruikgemaakt van dieptebevraging. 

Zoals Lesthaeghe (1993) stelt: „het intensieve diepte-onderzoek is (...) uitermate geschikt om de 

diverse dimensies van een probleem te leren onderkennen, opinies en achterliggende redeneringen te 

vergelijken, of om motivaties in kaart te brengen.‟ Ik heb dan ook gepoogd meerdere aspecten van 

machinima te bevragen en mij niet te limiteren tot het educatief potentieel. Het was van bij het begin 

de bedoeling machinima niet alleen te kaderen binnen het educatief veld maar bovendien een grondige 

situering te geven en de bijhorende kansen en bedreigingen te ontdekken. 

 

Door het arbeidsintensieve karakter van dieptebevraging werden een gering aantal personen bevraagd, 

doch deze personen werden nauwgezet geselecteerd en boden een meerwaarde aan het onderzoek. Er 

werd tevens geopteerd deze personen te selecteren op grond van hun betrokkenheid, in dit geval, hun 

kennis en productie van en hun interesse voor machinima. 

Nadien werden de interviews onderworpen aan inhoudsanalyse om de vervatte stellingen en inzichten 

te verwerken in het geheel van de masterproef. 

 

1.3  Gebruikte media bij de bevraging 

 

Bij de bevraging van de respondenten werd gebruikgemaakt van een uitgebreid arsenaal media. Zo 

werden een aantal contactpersonen via mail bevraagd, andere hadden dan weer de tijd en mogelijkheid 

om via chat interactief te communiceren en nog andere konden een gesprek voeren via het 

internetmedium Skype. 

 

2  Cases 

 

Ik heb ervoor gekozen twee voorbeelden te bespreken die qua aanpak en context radicaal verschillen. 

De eerste case situeert zich in de academische wereld en omvat een cursus machinima met 

interdisciplinaire aanpak. Bij de tweede case bespreek ik het concept machinimaworkshop aan de hand 

van een aantal voorbeelden. Hier komen de ideeën omtrent een workshop aan bod van Chantal Gerads, 

Birgit Segal en Hugh Hancock. Dit met het oog op het formuleren van een verloop van een workshop, 

de aandachtspunten, opportuniteiten en valkuilen. Tijdens dit deel wordt een instrument aangereikt om 

toekomstige workshops te evalueren en indien nodig aan te passen. 
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2.1 The Entertainment Arts and Engineering program 

 

2.1.1  Een korte schets 

 

Sinds 2007 biedt de universiteit van Utah studenten animatie en studenten computerwetenschappen de 

kans om zich in te schrijven voor de cursus machinima in het kader van het Entertainment Arts and 

Engineering programma. Robert Kessler (persoonlijke communicatie, 15 april 2010) meent dat de 

universiteit van Utah een unicum is op dit vlak, daar geen andere onderwijsinstelling volgens hem 

machinima educationeel benut
45

. In een mail van 11 mei 2010 meent hij dat dit komt omdat veel 

mensen machinima niet kennen of eraan hebben gedacht dit te onderwijzen. „It seems that an awful lot 

of faculty just keep on teaching what they have been teaching and don't think about innovating a lot.‟ 

Middleton en Mather (2008) ervaren deze academische inertie als slechts een van de factoren waarom 

experiëntieel leren – hier onder de vorm van machinima – niet uitgebreider toegepast wordt. „(...) lack 

of academic technical literacy and commitment to learn new technology; the threat to academic 

freedom and autonomy; usability; reliability; affordability; compatibility; and support requirements. 

Will academics risk hours of their time in developing teaching on the chance that the technology 

enhances the curriculum?‟ Lombardi (2007) meent dat studenten een invloed hebben in het adopteren 

van actievere leermethoden. Zij stelt dat studenten dikwijls de voorkeur geven aan traditionele 

leermethoden. „Entering freshmen are likely to use a right-or-wrong, black-or-white mental model. At 

this dualistic stage, students believe that the “right answer exists somewhere for every problem, and 

authorities know them. Right answers are to be memorized by hard work.”‟ Het is de taak van 

docenten om studenten te confronteren met onzekerheid, ambiguïteit en conflicterende perspectieven 

om hen een meer volwassen mentaal model te laten ontwikkelen, waarbij probleemoplossend 

vermogen en zelfreflectie centraal staan. 

 

Kessler (2009) onderkende de noden van de entertainmentindustrie en dacht een interdisciplinair 

programma uit tussen kunst- en ingenieursrichtingen. Machinima leek hierbij voldoende potentieel te 

bezitten om educatief aan te wenden. Deze manier van denken kadert in het opzet van situationeel 

leren en wordt ondersteund door de visie van Middleton en Mather (2008) die stelt „that digital media 

works best when simply developed for deployment within a blended curriculum to inform learning 

activity, and where the media are specifically designed to set challenges, seed ideas, or illustrate 

problems. Machinima, digital films created in IVWs
46

, or digital games offer a rich mechanism for 

delivering such interventions.‟ Huidige trends wijzen erop dat meer en meer onderwijsinstellingen het 

concept inter- en multidisciplinariteit omhelzen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van het 

snel evoluerende professioneel veld. Kessler beschouwt dat „[m]achinima is an excellent vehicle for 
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computer science students and film students to use their strengths together from their various 

disciplines to make movies. That to me is the strongest part of this [course].‟ De universiteit van Utah 

richtte een programma op onder de naam „Entertainment Arts and Engineering program‟ met als 

achterliggende gedachte: „These courses (machinima en digital character production) provide an 

extraordinary applied learning experience for students to combine learning concepts that are not 

commonly taught together.‟ 

Als aangeleerde vaardigheden omschrijft Kessler het oplossen van complexe problemen en het 

vergaren van kennis uit twee disciplines „into manageable segments that allow easy understanding of 

diverse concepts from computer graphics principles to sculptural ideology and from graphic 

algorithms to film/storytelling.‟ De cursus is projectgeörienteerd
47

 en gericht op tewerkstelling in de 

entertainmentbranche
48

. 

 

2.1.2  Het breder kader 

 

Het EAE programma omvat een verscheidenheid aan vakken, verspreid over vier studiejaren. Zo biedt 

het eerste jaar een cursus tekenen, kennis van games en graphics, videogametheorie en ontwerp. Het 

tweede jaar bevat de cursus digital character production die van start gaat in de herfst en wordt 

gevolgd door de cursus machinima in de lente. In het derde en vierde jaar kan er verder 

gespecialiseerd worden in games of animatie. 

 

Als reden waarom machinima aangewend wordt, formuleert Kessler de stijgende populariteit en het 

gebruik van machinima in kwalitatieve televisieprogramma‟s zoals Decisive Battles
49

 (2004), de 

Amerikaanse variant van het reeds aangehaalde Time Commanders. 

 

„Educationally, machinima is an ideal medium in which to teach students a number of important skills 

such as environment modeling, character manipulation and scripting, speech mapping and lip-syncing, 

camera manipulation, storyboarding and complex problem solving.‟ 

 

2.1.3  In concreto 

 

Kessler (persoonlijke communicatie, 15 april 2010) verduidelijkt dat er geen theoretisch framework 

aan de voorbereiding van de cursus te pas kwam. De cursus werd in het leven geroepen om de 

studenten de kans te geven over videogames te leren zonder die daadwerkelijk te spelen. De 

universiteit van Utah gebruikt videogames als lesmateriaal en Kessler concludeerde dat niet iedere 

student graag gamet. In zijn zoektocht naar een breder raakvlak stuitte hij op film. Tijdens de 
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hoorcolleges worden er geen gedrukte teksten of boeken gebruikt. Kessler (persoonlijke communicatie, 

11 mei 2010,a) benadrukt dat „[w]e don‟t use any texts or articles or anything other than online 

materials (such as the source SDK documentation, Valve developer web site, googling around for 

others doing Half-Life 2 mods). We have examined the NOESIS tutorials and several of them are very 

good. The two by Ross Scott are great.‟ 

 

Voor de cursus wordt de Source engine van Half-Life 2 gebruikt. Redenen: veel studenten zijn 

vertrouwd met deze engine
50

. Daarenboven biedt Valve Software een licentie van 10 dollar per student 

om Valve spellen te gebruiken voor educatieve doeleinden. Half-Life 2 biedt cutscenes die opgebouwd 

zijn volgens scripting en naadloos geïntegreerd zijn in de game. Zodoende kunnen zij opgevat worden 

als machinimafilmpjes. Een laatste motivatie van Kessler om de Source engine te gebruiken, is de 

uitgebreide Half-Life 2 community. 

 

2.1.4  Opbouw van de cursus 

 

In het eerste deel van het semester werken studenten individueel om vertrouwdheid met de 

bewerkingstools
51

 op te bouwen. Kessler beschrijft dat de cursus begint met het namaken van het 

klaslokaal in het spel. Vervolgens worden geanimeerde figuren toegevoegd, om te eindigen met de 

karakters die het lokaal betreden en elkaar een grap vertellen, volledig met stemsynchronisatie, 

expressie en lichaamsanimatie. 

 

In het tweede deel worden studenten ingedeeld in teams van vier. Het doel is het creëren van een 

filmpje van één minuut met een thema naar keuze. De docenten beklemtonen het maken van een goed 

verhaal en het belang van dramatische structuur. Vervolgens worden storyboards onder de loep 

genomen en vooral hoe die gebruikt worden om camerahoeken te tonen, karakters te positioneren, etc. 

Het programma Adobe Photoshop wordt belicht om de studenten hun eigen texturen op 

standaardfiguren te leren plaatsen. Tijdens deze fase worden de studenten vertrouwd gemaakt met het 

geven van kritieken op elkanders werk en filmpjes van voorgaande jaren. Dit concept kadert binnen de 

reflectieve praktijk en zorgt ervoor dat de studenten kritiek leren geven, krijgen en terzelfdertijd 

nieuwe ideeën te horen krijgen. Kessler onderstreept dat de multidisciplinaire aanpak van de cursus 

bijdraagt tot een kruisbestuiving tussen de studenten computerwetenschappen en animatie. 

 

Tijdens het laatste deel van het semester worden de studenten onderverdeeld in teams van tien 

studenten om een langere film te maken (10 à 15 minuten). In een open screening kan het publiek 

kennismaken met de verscheidene projecten. Deze screening vindt plaats onder de noemer Machinima 
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Fest en wordt gehouden in de stijl van het Sundance Festival. Na het tonen van elke film 

beantwoorden de studenten vragen over hun film. De filmpjes worden beoordeeld door een 

onderscheiden jury
52

 bestaande uit experts van de universiteit, Disney Studios en het Sundance 

Institute. 

 

2.1.5  Leerobjectieven 

 

Kessler en Van Langeveld beschrijven een aantal leerobjectieven die zij voor ogen houden bij het 

doceren van de cursus machinima. Hier volgt een opsomming van deze objectieven. 

 

 Een game-engine leren gebruiken om 3D films te maken en al doende kennis vergaren over de 

mechanieken van verschillende engines. 

 De vaardigheid ontwikkelen om interessante animatiefilms te ontwikkelen door 

gecombineerde processen aan te leren. 

 Filmtechnieken leren gebruiken zoals: storyboarding, scripts schrijven, cinematografie, geluid, 

belichting, bewerken van beelden en aanwenden van narratieve technieken. 

 De vaardigheden aanleren om zelf sets en rekwisieten te ontwerpen. 

 Door middel van software lipsynchronisatie beheersen en leren acteren met avatars. 

 Dynamisch teamwork met studenten van andere disciplines. 

 Probleemoplossend werken – gedeeltelijk door de limitaties van de tools en de technische 

omgeving. Er wordt gestreefd naar maximale uitdrukking van creativiteit. 

 Computerwetenschappelijke onderwerpen zoals het programmeren van scripts komen aan bod, 

dit in relatie tot complexe spelomgevingen. 

 

2.1.6  Bevindingen van de docent 

 

Kessler ontdekte dat de dynamiek van de klas en de uiteindelijke kwaliteit van de producties 

veranderde doordat meer studenten animatie werden aangetrokken door de cursus. In 2007 werden een 

tweetal goede projecten afgeleverd, in 2008 steeg dit aantal tot negen à tien goede projecten. Zo 

vonden een aantal van de filmpjes hun weg naar festivals zoals het Cambridge Film Festival. Sommige 

studenten werkten daarbij samen op het niveau van een professioneel team in plaats van een groep 

universiteitsstudenten. Dit is volgens Kessler te danken aan de multidisciplinaire samenstelling van de 

teams en de nadruk op een projectgeörienteerde aanpak. 
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Als richtlijn stelt Kessler: „They [the courses] are not easy successes and must be taught with a 

culture that benefits students from both departments. They must blend diverse knowledge in the 

application of projects that have value and are fun for the students.‟ 

 

2.1.7 Opportuniteiten 

 

Robert Kessler (persoonlijke communicatie, 11 mei 2010,b) ijvert om drie dingen te bewerkstelligen. 

Hij wil ervoor zorgen dat de producties makkelijker te maken zijn, kwalitatief hoogstaander worden en 

zodoende als een aanvaarde kunstvorm gezien worden. Kessler sprak na het Machinima Fest met een 

jurylid van Sundance. Die vertelde dat er rekening gehouden kan worden met machinimaproducties 

maar dat deze – op het huidige niveau – kwalitatief ontoereikend zijn om opgenomen te worden. 

Kessler zag echter als opportuniteit dat de organisatie zich open minded opstelt. In Vlaanderen staat 

het VAF eveneens open ten opzichte van machinima (zie supra). 

 

Kessler stelt dat de kwaliteit de laatste jaren enorm verbeterd is. Hij haalt daarbij de voorbeelden The 

Myth of Iris (Haworth, 2010) en Everyday Apocalypse (Haworth, 2010) aan, die visueel enorm sterk 

zijn. Ook de vertaling van het kortverhaal The Cask of Amontillado (Marks, 2010) van Edgar Allan 

Poe naar machinima is bijzonder krachtig, vooral dan op het vlak van gezichtsexpressie, narratie en 

sfeer. 

 

Ook de bekendheid bij het grotere publiek en de interesse van de media neemt toe. Kessler stelt dat het 

laatste Machinima Fest gecoverd werd op televisie, in de krant en op een heleboel blogs. Deze evolutie 

zou kunnen leiden tot een breder bewustzijn bij academici om machinima aan te wenden als vak in het 

curriculum. 

Het feit dat Kessler op geen enkel verzet stuitte bij het lanceren van het project, duidt op een 

opportuniteit in het educatief veld. Hoewel Kessler in de traditionele ingesteldheid van de 

academische wereld een rem ziet op het gebruik van innovatieve elementen bij onderwijzen, heeft hij 

zonder problemen zijn cursus machinima kunnen inrichten. Hij acht het mogelijk dat andere 

instellingen zijn voorbeeld volgen en een eigen interdisciplinair programma
53

 inrichten, al dan niet met 

machinima. 

Het beoordelen van de studenten door middel van een festival – het Machinima Fest – met een 

onderscheiden jury, betrekt de studenten bij het project. De media-aandacht, de evaluatie door experts 

en medestudenten en het tonen van de filmpjes in het bijzijn van vrienden en familie zijn factoren die 

de student motiveren om zich volledig te engageren. Tevens vormt de evaluatie door experts uit het 

professioneel veld een opstap naar een carrière binnen de entertainmentindustrie. 
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Kessler realiseert zich dat structuur aanbrengen in het materiaal de effectiviteit en efficiëntie van het 

lesgeven kan bevorderen. Daartoe worden experimenten gevoerd met zelfontworpen tools en 

programma‟s. Ook leertechnieken
54

 worden geëvalueerd met het oog op verbetering naar de toekomst, 

vooral het afstemmen van de cursus op de disciplines animatie en computerwetenschappen. 

 

2.1.8  Conclusie 

 

Robert Kessler is ervan overtuigd dat de interdisciplinaire samenwerking tussen studenten animatie en 

de meer technisch onderlegde computerwetenschappers leidt tot een absolute meerwaarde inzake 

onderwijs. Hij stelt dat dit de aanpak is die het onderwijs zal moeten volgen in de toekomst; vakken 

uitdenken die op praktische wijze verschillende kennisvelden aan elkaar linken. In machinima ziet hij 

de ideale vereniging van multidisciplinaire kenmerken om een dergelijk project te ontwikkelen. 

Machinima verenigt elementen van animatie, film, games en programmeren. Kessler ervaart dat de 

samenwerking tussen studenten uit verschillende richtingen soms leidt tot professioneel getinte 

verbanden waaruit sterke producties groeien. 

 

Het feit dat de cursus aan haar vierde jaar toe is en telkens aangepast wordt aan de wensen van de 

studenten, biedt perspectieven voor de toekomst. Op dit moment evalueert Kessler een aantal 

frustraties van studenten omtrent de gebruikte tools. Hij ziet een oplossing in het omschakelen van een 

aantal hoorcolleges in extra werktijd. Door het tempo te verhogen, meent hij dat de studenten sneller 

de tools zullen beheersen. Hij is ervan overtuigd dat het project levend zal blijven. De stijgende media-

aandacht, interesse van nieuwe studenten en vanuit het professioneel veld, duiden erop dat machinima 

wel degelijk educatief potentieel bezit. Samen met de vooruitgang in technologie biedt machinima 

steeds meer mogelijkheden om visueel sterke producties te maken. 

 

2.2  Workshops 

 

2.2.1  Op weg naar een framework 

 

De Encyclopedia Britannica omschrijft een workshop als: „a usually brief intensive educational 

program for a relatively small group of people that focuses especially on techniques and skills in a 

particular field.‟ In veel opzichten kan een workshop gezien worden als een gecondenseerde, hands-on 

opleiding met als doel het aanleren van specialistische vaardigheden. Een aantal auteurs, waaronder 

Hugh Hancock, stellen dat machinima zich uitstekend leent tot een workshop. Machinimaworkshops 
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zijn tevens couranter dan het gebruik van de techniek in het onderwijs, aldus Middleton en Mather 

(2008) en Robert Kessler (persoonlijke communicatie, 15 april 2010). 

 

De workshop is een soort community of practice. Een groep personen werkt samen aan een project van 

gedeelde interesse. Het is de bedoeling dat de deelnemers vaardigheden ontwikkelen door die te 

oefenen. Doorheen dit proces van gesitueerd leren groeien de deelnemers uit tot getrainde beoefenaars. 

Door middel van discussie en het delen van informatie leren de leden van de groep van elkaar. Ook 

ervaringen zijn van belang. Tijdens de activiteiten beleven de deelnemers gedeelde ervaringen, 

ontwikkelen zij verhalen en ontdekken ze manieren om terugkerende problemen aan te pakken. 

 

Ik gebruik informatie omtrent de workshop van Hugh Hancock aan de universiteit van Nottingham op 

23 en 24 juni 2009, de afgewerkte maar nog niet uitgeteste workshop
55

 van Chantal Gerads en de 

testcase van Birgit Segal als materiaal voor volgende bespreking. 

 

2.2.2  Structurele beslissingen 

 

Hierna worden een aantal beslissingen op een rij gezet die de instructeur moet nemen bij het 

structureren van een workshop. 

 Hoeveel tijd is er beschikbaar voor de workshop? Deze vraag bepaalt hoelang elk onderdeel in 

beslag kan nemen en hoe diep er kan worden ingegaan op de materie. Een langere workshop 

heeft als voordeel dat er grondiger geoefend kan worden, meer kennis kan worden 

overgebracht en betere producties kunnen worden afgeleverd. Aan de andere kant moet een 

lange workshop levendig en interessant gehouden worden. Dat vergt energie en kunde van de 

instructeur. Tevens moeten de deelnemers zich voor een langere periode kunnen vrijmaken; 

kinderen en jongeren moeten naar school, volwassenen hebben in de meeste gevallen een job. 

 Het doelpubliek bepaalt een heleboel elementen van de workshop. Zo zal een jonger publiek 

meer begeleiding vergen en een trager tempo vereisen terwijl een matuur publiek 

gemakkelijker zelfstandige taken kan verrichten en uitgebreidere en diepgaandere kennis zal 

kunnen bevatten. Jongens worden eerder aangetrokken tot geweldgames en zullen liever 

machinima maken met dergelijke games, meisjes maken liever machinima met games als The 

Sims 2, aldus Jones en Sibielski (2010). 

 Het beschikbaar materiaal: ofwel wordt de overweging gemaakt om het publiek computers te 

laten meebrengen, ofwel wordt ervoor gekozen een lokaal te huren met aanwezig materiaal 

ofwel brengt de instructeur voldoende materiaal mee
56

. 
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 De mate waarin de instructeur expertise bezit op het vlak van bepaalde software. De 

proliferatie van game-engines en gerelateerde tools heeft ertoe geleid dat machinimists zich 

hebben moeten specialiseren in een of een aantal engines. Specialistische kennis van het hele 

veld is zo goed als onmogelijk geworden. 

 Wordt er gewerkt met een game of met een virtuele wereld? Filmen in virtuele werelden als 

Second Life is helemaal anders dan werken met een game. Zo moet er een internetconnectie 

aanwezig zijn en worden er best op voorhand een aantal zaken gestructureerd in de virtuele 

wereld, zoals het bouwen van een online werkruimte. 

 Het gebruikte game kan worden onderworpen aan een aantal criteria: is de avatar aan te passen, 

is deze gemakkelijk te controleren, is de game gratis of goedkoop, zijn de graphics mooi, biedt 

de game mogelijkheid tot multiplay, kunnen standaardpc‟s de game draaien, is de game 

bekend bij jongeren, is de game geschikt voor de leeftijd van het doelpubliek. Dit zijn een 

aantal factoren waar een instructeur rekening mee kan houden bij het kiezen van een platform. 

 Wordt er gewerkt met een vast thema of mogen de deelnemers zelf een thema kiezen? Dit 

aspect kan verder worden opengetrokken, namelijk, over hoeveel vrijheid beschikt het 

doelpubliek in het creëren van een eigen werkstuk? Krijgen zij een scenario aangereikt en 

werken zij binnen die grenzen, mogen zij zelf het acteerwerk doen, kunnen zij in 

postproductie stemmen toevoegen,.... Een instructeur zal academici eerder vrijheid kunnen 

verlenen dan schoolkinderen. 

 Hoeveel deelnemers telt de workshop? Een kleine groep is makkelijker te begeleiden. Grotere 

groepen kunnen worden begeleid door een aantal instructeurs. 

 Wat moet er allemaal aan bod komen tijdens de workshop? Ik haalde aan dat het tijdsbestek in 

grote mate de structuur van de workshop zal beïnvloeden. Krijgen de deelnemers eerst de kans 

om extensief te gamen, locaties te verkennen, vertrouwd te raken met de 

bewegingsmogelijkheden in de game? Worden er handleidingen verstrekt voor het schrijven 

van een scenario, dialogen, het positioneren van de camera, verschillende cameratechnieken? 

Wordt er ingegaan op de technische kant van het verhaal? 

 Welke filmpjes worden getoond aan het publiek als introductie? Weer zal het doelpubliek in 

min of meerdere mate bepalen welke beslissingen hier worden genomen. 

 Worden de producties achteraf op internet geplaatst of worden zij voor de groep getoond? Is er 

ruimte voor feedback? 

 

Het is duidelijk dat er veel beslissingen worden genomen alvorens een workshop in concrete vorm 

wordt gegoten. Hugh Hancock stelde in persoonlijke communicatie (6 april 2010) dat hij een 

workshop behoorlijk improvisatorisch geeft. Door zijn expertise hoeft hij weinig voorbereidingen te 
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treffen en enkel de grote lijnen worden op voorhand geschetst. Toch beschikt hij over een redelijk 

algemene structuur, die behoorlijk overeenkomt met de structuur die Gerads en Segal voor ogen 

hebben bij hun workshop. 

 

2.2.3 Modelstructuur 

 

Dit model is gebaseerd op ideeën die vervat liggen in de praktijk van Hancock, Gerads en Segal. 

 

Idealiter begint een workshop met een algemene inleiding. De vorm van deze inleiding is afhankelijk 

van het doelpubliek en de voorkennis van machinima. In elk geval bevat de introductie best een 

heleboel filmpjes, aldus Gerads. Zo kunnen bekende en minder bekende machinimaproducties 

afgewisseld worden met basiskennis omtrent machinima, de voor- en nadelen van de techniek, 

evoluties en ideeën over de toekomst. Segal ziet in de inleiding de ideale gelegenheid om het publiek 

vragen te stellen over hun gamegedrag, hun interesses, welke genre films zij graag bekijken, welke 

games zij graag spelen. Tevens kan er uitleg gegeven worden over het verloop van de workshop, de 

game (of de virtuele wereld) en de software. 

 

Afhankelijk van de verleende vrijheid en de beschikbare tijd kan er al dan niet een genre, thema, 

scenario, ingame omgeving, etc. worden opgelegd. Het is mogelijk om de deelnemers al spelende in 

de virtuele omgeving te laten zoeken naar ideale locaties, hen met virtueel geld kleren en attributen te 

laten kopen, enzovoort. Segal omschrijft dit als de experimenteerfase. Gerads noemt deze fase de 

planning. Het kan belangrijk zijn dat deelnemers vertrouwdheid ontwikkelen met het platform om te 

evalueren wat werkt en wat niet. Zo leren zij de beperkingen van de engine en kunnen zij in open 

discussie problemen aanpakken of alternatieven verzinnen. Dit kan op een groot scherm gebeuren aan 

de hand van voorbeelden. Zijn er toffe locaties gevonden, heeft iemand een leuke beweging ontdekt 

met de avatar? 

 

Vervolgens kunnen er algemene filmtechnieken aangeleerd worden onder de vorm van het uitdenken 

van een scenario, het schrijven van een script, het evalueren van camerastandpunten en –technieken. 

Dit kan traditioneel aangepakt worden, onder de vorm van een instructie door de docent, of 

rechtstreeks in de virtuele omgeving. 

 

Aansluitend wordt het scenario omgezet in de game of de virtuele wereld. Er kan gerepeteerd worden 

waarna de beelden tijdens de filmfase worden opgenomen met software als FRAPS. 
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Het is mogelijk dat de deelnemers helpen bij het bewerken van de beelden. Zij kunnen extra muziek en 

dialoog toevoegen aan de productie, speciale effecten kiezen die tijdens postproductie toegevoegd 

worden. Doorheen het hele proces is het mogelijk dat zij betrokken blijven bij de activiteit. Hoewel de 

postproductie hoofdzakelijk door de instructeur uitgevoerd wordt, kan deze de deelnemers motiveren 

om open te blijven discussiëren over de gang van zaken. Er kunnen immers nog zaken gecorrigeerd 

worden, beelden kunnen opnieuw gefilmd worden, et cetera. Het is de bedoeling dat de deelnemers 

ook tijdens deze fase zaken bijleren. 

 

Uiteindelijk kan de productie getoond worden aan de deelnemers tijdens de presentatie. Indien er 

voldoende tijd is, kan er geëvalueerd worden of de workshop geslaagd was, wat de deelnemers 

bijgeleerd hebben. Vinden de leden van de workshop het resultaat boeiend? Waarom/waarom niet? 

Hoe kan de productie verbeterd worden? Deze vragen – in de stijl van de reflectieve praktijk – maken 

het mogelijk om de deelnemers inzichten te laten verwerven voor een eventuele volgende productie. 

 

Daarnaast kan de workshop aan de hand van een vragenlijst geëvalueerd worden (zie bijlage 10). Dit 

kan vooral van nut zijn voor de instructeur. Opnieuw bewijst de reflectieve praktijk haar nut wanneer 

de instructeur uit de beoordelingen en bijkomende wensen van de deelnemers conclusies trekt en 

aanpassingen brengt aan de structuur en de inhoud van de workshop. 

 

Deze modelstructuur kan modulair uitgebreid worden met specialistische kennis en vaardigheden. 

Deelnemers kunnen leren om games te hacken en naar hun hand te zetten, zelf texturen voor hun 

avatars en settings te ontwikkelen, zoals Gerads het omschrijft „the sky is the limit‟. 
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IV  Eindconclusie 

 

1  Besluit 

 

In het eerste deel van mijn masterproef gaf ik een uitgebreide situering van machinima. Ik bracht aan 

het licht dat machinima geen eenduidige definiëring kent. Tevens beschreef ik de 

ontstaansgeschiedenis, het huidige kader en de mogelijke toekomstige evoluties. Volgens Salen (2010) 

kan machinima aan de hand van subhistories beschreven worden. Een aantal van deze histories 

kwamen tijdens mijn literatuurstudie aan bod. Machinima evolueerde van een techniek die gericht was 

op het catalogeren van gameplay naar een alternatief voor televisie, film en animatie door het 

remediëren van eigenschappen van voornoemde media zoals narratieve elementen, spanningsbogen, 

cameratechnieken, uitbouw van personages, et cetera. 

 

Ik behandelde het feit dat machinima – vanuit haar oorsprong uit hacking, modding en 

gamecommunities – steeds een groepsgevoel zal inhouden. Hoewel dé machinima community die 

tussen 1996 en 2001 bloeide, versplinterd is in talloze deelcommunities, zal er steeds een sterk 

samenhorigheidsgevoel en zin voor hulpvaardigheid bestaan binnen de communities. Ik kaderde het 

individueel of collectief creëren van filmpjes binnen het concept participatory culture van Jenkins. 

User-generated content speelt hier een belangrijke rol en machinima is daar een exponent van. 

Volgens Lowood creëert machinima een spanningsveld tussen de eigenaars/makers van de content en 

de machinimists. Penta claimt dat we van een consumer maatschappij naar een „prosumer‟ 

maatschappij verschuiven. Het wettelijk kader is deze evolutie nauwelijks gevolgd. Nationale 

wetgevingen bieden nog geen sluitend kader voor de regulering van machinima. Speluitgevers kunnen 

onderverdeeld worden in drie categorieën; de bedrijven die machinima toelaten, maar onder strikte 

voorwaarden. Anderzijds de bedrijven die voorlopig nog geen mening uitgedrukt hebben en dus de 

machinimists in het ongewisse laten, en bedrijven die niet geïnteresseerd zijn in machinima. Nochtans 

biedt machinima heel wat opportuniteiten voor de bedrijven, onder andere op het vlak van reclame en 

rekrutering. 

 

Door literatuuronderzoek kwam ik tot een analyse van SWOT-factoren. Machinima is snel, goedkoop 

en biedt ongekende creatieve vrijheid. Aan de andere kant heeft de techniek af te rekenen met 

inferieure visuele kwaliteit en worden de mogelijkheden gelimiteerd door de game-engines. 

Machinima biedt echter educatief potentieel, als vak en als ondersteunend lesmateriaal. De eerste 

aanpak leent zich tot interdisciplinaire programma‟s waarbij een hele set specifieke vaardigheden aan 

bod kunnen komen. De tweede aanpak wordt belemmerd door de specialistische kennis die vereist is 
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om de producties te maken. Docenten in het traditioneel onderwijs moeten de afweging maken of zij 

de tijd en het werk wensen te investeren in het (leren) maken van machinimafilmpjes als 

ondersteuning voor hun lessen. 

 

In het tweede deel formuleerde ik een aantal leertheorieën die interessante elementen aanbrengen bij 

het educatief aanwenden van machinima. Deze theorieën focussen vooral op actie en daaruitvolgende 

ervaring. Machinimavaardigheden worden best aangeleerd door te oefenen, met een docent als 

facilitator. Deze begeleidt het proces en laat de student zichzelf en zijn medestudenten evalueren. Deze 

reflectieve praktijk stelt de docent in staat om ook zichzelf en zijn manier van lesgeven in te schatten 

en waar nodig aan te passen. Situationeel leren – waarbij studenten reële problemen oplossen in al dan 

niet online omgevingen – biedt eveneens opportuniteiten om machinima een theoretische ruggensteun 

te verlenen. Het leren via informele kanalen – zoals workshops – kan worden gekaderd binnen het 

gesitueerd leren. De communities of practice zorgen ervoor dat de leden uitgroeien van nieuwkomers 

tot experts door middel van samenwerking, uitwisselen van informatie en gedeelde ervaringen. 

 

In deel drie werden de verkregen inzichten toegepast op de case van professor Robert Kessler van de 

universiteit van Utah en werden een aantal structurele beslissingen bij het opstellen van een workshop 

machinima opgesomd. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden werd vervolgens een modelstructuur 

gecreëerd. De cases bewijzen dat machinima voldoende potentieel bezit voor het aanleren van een 

brede waaier aan vaardigheden. Deze interdisciplinaire vaardigheden worden steeds waardevoller, 

vooral met het oog op een betrekking in de entertainmentindustrie. Ook mediastudies kunnen 

gebruikmaken van het multifunctioneel karakter van machinima. De techniek leent zich tot het 

ontwikkelen van mediageletterdheid en bij uitbreiding transliteracy, een begrip in volle evolutie. 

 

2  Implicaties 

 

2.1  Algemene implicaties 

 

Machinima is een jonge techniek en staat bloot aan constante veranderingen. Dat maakt dat zij soms 

moeilijk in al haar facetten te omschrijven valt. Professor Henry Lowood en professor Michael 

Nitsche werken op het moment van schrijven aan de Machinima Reader
57

, een werk dat de techniek 

omvattend wil kaderen. Ik meen dat dergelijke initiatieven een goede stap in de richting van 

volwassenheid van de techniek zijn. De vraag blijft hoe machinima zal evolueren in de toekomst. 

Momenteel zijn er heel wat factoren die zowel opportuun als bedreigend zijn voor machinima. Denk ik 

vooral aan de opkomst van specialistische software als Moviestorm als opportuniteit en het wettelijk 
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kader als pijnpunt bij de verdere ontwikkeling van machinima. Daarnaast stel ik mij de vraag hoe 

spelontwikkelaars zullen reageren op de evoluties in de wereld van machinima. Een bevraging van 

experts lijkt mij een interessante uitbreiding van het huidig kennisveld. 

 

2.2  Implicaties voor onderwijs 

 

Academici raken meer en meer overtuigd van het belang van programma‟s die bruggen bouwen tussen 

kennisvelden. Machinima als vak biedt interactieve manieren om interdisciplinaire vaardigheden aan 

te leren. Momenteel wordt de techniek nog maar recent en op kleine schaal aangewend door een aantal 

pioniers. Het onderwijs moet zich aanpassen aan de eisen van het professioneel veld en de studenten 

voorbereiden op een wereld in beweging. Een wereld waarin „know-where‟, kennis van technologie, 

media en communicatievormen steeds aan belang winnen. Of machinima daarbij een grotere rol zal 

spelen, blijft een open vraag. 

Daarnaast kan machinima begrepen worden als een ondersteuning bij het lesmateriaal in traditioneel 

onderwijs. Het onderzoek van Middleton en Mather is in dit opzicht een stap in de goede richting. 

Door mensen uit het traditioneel onderwijs kennis te laten maken met de techniek en hen te laten 

reflecteren over mogelijke aanwendingswijzen, stimuleren zij de bekendheid en trekken zij de 

mogelijkheden van de techniek open. Hier rijst de vraag of het werk en de tijd om machinima in te 

passen in de lessen, opweegt tegen de educatieve meerwaarde van het visueel en mogelijk interactief 

demonstreren van moeilijk voor te stellen concepten. In navolging van Middleton en Mather, stel ik 

dat bijkomend onderzoek op dit vlak gewenst is. 

In het kader van informele leerkanalen speelt machinima een grotere, zij het eveneens bescheiden, rol. 

Workshops vormen communities of practice waarin deelnemers al doende vaardigheden opsteken. Ik 

heb gepoogd een eenvormige structuur uit te werken aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. 

Ik ben van mening dat dit model naar de toekomst toe uitgebreid kan worden met onderscheiden 

modules naargelang machinima verder evolueert. 

 

2.3  Implicaties voor verder onderzoek 

 

Machinima verdient en vereist bijkomend onderzoek. Ik denk spontaan aan een aantal aspecten en 

mogelijke methodologieën. Zo kan kwantitatief onderzoek uitwijzen hoe bekend machinima is en wat 

de belangrijkste percepties omtrent de techniek zijn. Tevens lijkt het interessant om onderzoek te 

verrichten naar de deelaspecten die aan bod kwamen tijdens deel I van deze masterproef. Ik 

onderscheid bijvoorbeeld machinima in marketingcontext. Een experiment waarbij een testgroep 

allerhande spotjes te zien krijgt met een machinimafilmpje ertussen en een controlegroep een filmpje 
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met dezelfde inhoud maar traditioneel van vormgeving, kan inzicht verschaffen in het potentieel van 

machinima op dit vlak. 

Ook onderzoek naar machinima deelcommunities in ons taalgebied, is bijvoorbeeld interessant. 

Onderzoek in deze materie kan immers een opstap zijn naar het aanwenden van de techniek in ons 

(hoger) onderwijs. 

Daarnaast kunnen de verscheidene cursussen en workshops geëvalueerd worden door middel van 

participatief onderzoek. Het feit dat de onderzoeker hierbij actief deelneemt aan de activiteit, kan 

volgens mij een meerwaarde bieden aan de praktijk. In dit kader kan er immers rechtstreeks gepeild 

worden naar de bevindingen van studenten en deelnemers aan een workshop. 
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Voetnoten 

                                                
1 Dossier over machinima, Chief Magazine 28, verschenen op 24 november 2009. 
2
 Documentaire op ARTE, uitgezonden op 24 februari 2010. Te bekijken op 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=500210880598&ref=mf 
3 De „architectuur‟ van een game, m.n. de softwarematige basis die de werking van een game mogelijk maakt. 
4 Het is interessant in dit kader de wet van Moore aan te halen. Gordon Moore constateerde in 1965 dat elke 18 

maanden op hetzelfde chip-oppervlak tweemaal zoveel transistoren kunnen worden geïntegreerd. Het aantal 
transistoren is recht evenredig met de snelheid van de processor. 
5 De digitale kloof tussen de westerse landen en ontwikkelingslanden blijft een niet te onderschatten probleem in 

deze materie (zie verder). 
6 Lev Manovich schreef over nieuwe media een interessant boek: The language of new media (2001). 
7 Zie http://www.nytimes.com/2009/04/06/business/media/06pixar.html 
8 Zie http://www.cinemablend.com/new/Weekend-Box-Office-Wall-E-9343.html 
9 http://www.bloodspell.com/  
10 http://www.youtube.com/user/SeakittenCollective  
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Tail  
12 http://lexicon.ft.com/term.asp?t=knowledge-industry  
13 http://www.laptop.org/en/ 
14 De Academy of Machinima Arts & Sciences werd opgericht in maart 2002. Zij heeft als missie „to advocate,  

develop and advance the arts and sciences of machinima.‟ Voor meer informatie, zie: 

http://www.machinima.org/ 
15 Er kan gesteld worden dat de Demoscene reeds in de jaren 50 voorafgegaan werd door de zogenaamde 

„display hacks‟. 
16 http://www.planetmic.com/orbit/siharbor.htm  
17 DOOM is echter niet het allereerste spel dat gebruikmaakt van een driedimensioneel gezichtspunt. Games als 

Wolfenstein 3D, Hovertank 3D en Catacomb 3-D effenden de weg.  
18 En een nieuw soort competitief format: de deathmatch. 
19 Zie http://www.cl.cam.ac.uk/~fms27/dht/dht5/#dht5  
20 Net als de demos worden cutscenes in real-time tot stand gebracht door middel van algoritmes in de code. 
21 Een speedrun is een manier van videogames spelen die erop gericht is het spel zo snel mogelijk uit te spelen, al 
dan niet met bepaalde vereisten, vooral vanuit het oogpunt van entertainment en competitie. De term speedrun 

wordt in wezen niet gebruikt voor games waarin snelheid reeds een beslissende factor is, zoals racing games.  
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Quake_done_Quick  
23 Een clan kan gezien worden als een groep mensen die samen online games spelen. Het objectief van een clan 

kan reiken van amusement tot het participeren aan tornooien en clanoorlogen. 
24 Zoals RealTime Movie Studio en Unreal Movie Studio. 
25 Getiteld Common Sense Cooking with Carl the Cook. 
26 Bijvoorbeeld de „Matinee‟ functie in de game Unreal Tournament 2004. 
27 „We are not interested in licensing our technology or IP for machinima. This includes providing copyright 

approvals.‟ (http://pixeleyesproductions.blogspot.com/2009/12/valve-is-not-interested-in-machinima.html) 
28 In deze masterproef wordt er vooral ingegaan op de Amerikaanse auteursrechtelijke bescherming. In België  
bestaat er (momenteel nog) geen uitgebreid discours rond machinima en wettelijke bescherming. 
29 In een notendop: Een werk wordt slechts beschermd door het Belgisch auteursrecht op voorwaarde dat: 

het werk het resultaat is van een creatieve activiteit, het werk uitgedrukt is in een concrete vorm en het werk 

origineel is. Videospellen vallen onder deze noemer en worden aldus beschermd door het auteursrecht.   
30 A “derivative work” is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical 

arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, 

abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work 

consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an 

original work of authorship, is a “derivative work.” 
31 Pat Aufderheide en Peter Jaszi (2007) stellen dat veel producenten van user-generated content „[are] 

universally under-informed and misinformed about the law.‟ 
32 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  
33 http://creativecommons.org/about  
34 Allen DeBevoise omschrijft dit als: „custom content in a variety of formats placed widely online.‟ 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=500210880598&ref=mf
http://www.nytimes.com/2009/04/06/business/media/06pixar.html
http://www.cinemablend.com/new/Weekend-Box-Office-Wall-E-9343.html
http://www.bloodspell.com/
http://www.youtube.com/user/SeakittenCollective
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Tail
http://lexicon.ft.com/term.asp?t=knowledge-industry
http://www.laptop.org/en/
http://www.machinima.org/
http://www.planetmic.com/orbit/siharbor.htm
http://www.cl.cam.ac.uk/~fms27/dht/dht5/#dht5
http://en.wikipedia.org/wiki/Quake_done_Quick
http://pixeleyesproductions.blogspot.com/2009/12/valve-is-not-interested-in-machinima.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://creativecommons.org/about
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35 „A recent campaign for Universal McCann for the launch of Microsoft Xbox's "Gears of War 2" game 

included 14 original videos along with traditional page skins and banners. The videos got more than 1.5 million 

page views on Machinima.com in October, claimed a 2% click-through rate on YouTube and topped the site's 
list of most-watched videos leading up to the game's November launch.‟ 

(http://adage.com/madisonandvine/article?article_id=134892) 

36 Zo ontstonden Strange Company, opgericht in 1997 door Hugh Hancock, ILL Clan eveneens in 1997 en 

Rooster Teeth in 2003. 
37 http://moviestorm.co.uk/  
38 http://www.reallusion.com/iClone/  

39 Zo bevatte de film Star Wars: A New Hope (1977) reeds een scène die tot stand kwam door middel van 3D 

generatie. In 1982 zou Star Trek II: The Wrath of Kahn eveneens een geanimeerde scène bevatten. In 1984 zou 

een muziekvideo van de Dire Straits, „Money for Nothing‟ 3D animatie introduceren in populaire cultuur. Al 

deze scènes hadden twee dingen gemeen; de animaties kwamen tot stand door middel van gigantische computers 

met processors die niet gespecialiseerd waren in het maken van dergelijke complexe berekeningen en het duurde 
dagen alvorens zij ingeblikt waren. 
40 Matthew Arnolds betoog is te vinden op: http://www.authorama.com/culture-and-anarchy-1.html  
41 en tevens het levenswerk. 
42 In deel III wordt deze cursus uitgebreid besproken. 
43 Door Ofcom (2003) gedefinieerd als „the ability to access, understand and create communications in a variety 

of contexts.‟ 
44 m.n. professor Harwood. 
45 Paul Jannicola maakte in een diepte-interview gewag van een cursus machinima aan de Full Sail University in 

Florida. Dit kon echter niet bevestigd worden. 
46 Immersive Virtual World 
47 De studenten maken gemiddeld drie à vier filmpjes doorheen het semester. 
48 Lombardi (2007) stelt in dit opzicht dat huidige studenten geconfronteerd moeten worden met de complexiteit 
van zogenaamde „ill-defined real-world problems‟. Het professioneel leven dat hen te wachten staat, vereist 

uitgebreide analysevaardigheden en complexe communicatie. Op die toekomst moet het onderwijs hen 

voldoende voorbereiden. 
49 Meer informatie is te vinden op http://www.amazon.com/Decisive-Battles-Ancient-History-

Channel/dp/B000H5U5UI.  
50 Als voorwaarde om de cursus machinima te volgen, moet eerst een module Software Practice I worden 

gevolgd waarin de student probleem-oplossend vermogen opbouwt en reeds leert omgaan met Half-Life 2. 

Tevens worden studenten ingewijd in de wereld van het programmeren in C++ zodat zij niet zonder voorkennis 

aan de cursus machinima beginnen. 
51 Kessler haalt hier o.a. Hammer en FacePoser aan. 
52 Tijdens Machinima Fest ‟10 waren dit: Martin Berzins: directeur van de School of Computing, Kevin Hanson: 
voorzitter van the Department of Film and Media Arts, Kris Johnson: CEO van Smart Bomb Interactive, Rob 

Nelson: hoofd technologie bij Disney Interactive en Virginia Pearce: mede-directeur Artist Relations van het 

Sundance Institute. 
53 Aan het Institute of Creative Technologies in Leicester loopt al drie jaar het interdisciplinair programma 

„Master in Creatieve Technologieën‟. Modules van kunst en ontwerp, humane wetenschappen en technologie 

worden verweven om studenten beter voor te bereiden op het professioneel leven. 
54 Voor een analyse – zij het met een aantal kanttekeningen – zie bijlage. 
55 Deze workshop was oorspronkelijk bedoeld om gegeven te worden op 8 mei maar kon door omstandigheden 

niet doorgaan. 
56 Zowel Gerads als Segal rekenen maximaal twee personen per computer. 
57 „The Machinima Reader will assemble the first collection of essays to critically review the phenomenon of 

Machinima from a wide variety of perspectives.‟ (http://www.stanford.edu/group/htgg/cgi-
bin/drupal/?q=node/59) 
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Bijlage 1  Uitbreiding bij Deel I 

 

Machinima als fanart en fanfiction 

 

Newman en Oram (2006) schetsen een aantal begrippen waarin machinima gekaderd kan worden. 

 

1.  Fanart 

 

Onder dit begrip verstaan we derivatief werk, gebaseerd op een personage, verhaal of element uit een 

boek, film of game, gecreëerd door iemand anders dan de oorspronkelijke maker. Gewoonlijk is de 

maker van het afgeleid werk een fan van het medium in kwestie. Fanart bestaat uit schilderijen, 

tekeningen, teksten, fotocollages, posters maar kan ruimer worden opgevat. Zo kan machinima deel 

gaan uitmaken van het begrip. Een voorbeeld van een stuk fanart kan zijn: het wegrukken van een 

karakter uit zijn vertrouwde omgeving en in een originele setting plaatsen. Men kan bijvoorbeeld Jean-

Luc Picard
i
 uit zijn ruimteschip wegplukken en in een ander tijdskader plaatsen, nl. dat van Star Trek: 

Deep Space Nine of Voyager. In games is eenzelfde beweging mogelijk. Producenten van fanart 

benutten dikwijls de mogelijkheden die het internet verschaft voor de distributie van hun werk. Op die 

manier kunnen zij een uitgebreide groep individuen betrekken in de discussie. ‘In this way, fanart may 

be seen as an interpretive and discursive practice that enables players to debate and deliberate issues 

that are often absent in popular accounts of video games,’ aldus Newman en Oram. 

 

2.  Fanfiction 

 

Net als fanart is fanfiction dikwijls intertekstueel van aard en worden bepaalde verhaallijnen uitgebreid 

en karakters uitgediept. Zo ontstaan er hybride vormen tussen verschillende media. Een specifieke 

bezigheid binnen fanfiction is het theoriseren, het zoeken naar verklaringen voor ogenschijnlijke 

inconsistenties in het verhaal. Net als fanart wordt fanfiction verspreid binnen communities en 

vervolgens collectief beoordeeld. Interessant genoeg gebeurt het beoordelen zelden hardhandig maar is 

steeds gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het werk door het aanreiken van handige tips. ‘It 

is clear, however, that the production and distribution of fanfiction, like other texts, is part of the 

process of communicating and managing identity and status within the community.’(Newman en 

Oram, 2006). De manier waarop fanfiction wordt omschreven, duidt treffende overeenkomsten met 

bepaalde aspecten van machinima aan. Men kan spreken van fanfiction wanneer de machinimist fan is 

van het game waarmee hij zijn productie maakt. 
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Machinimavormen 

 

1.  Inleiding 

 

Machinima is gegroeid uit het registreren van gameplay performance (zie supra). Deze vorm van 

machinima; onder de vorm van demos en speedruns zijn later een subgenre van de noemer machinima 

gaan uitmaken. Naast deze narratieloze filmpjes ontstond de zogenaamde narratieve machinima 

waarvan Diary of a Camper en Operation Bayshield de allereerste exponenten waren. Deze eerste 

narratieven waren quasi allemaal terug te brengen tot satirische catalogeringen van spelgerelateerde 

aangelegenheden. De allereerste machinima bulkten van inside jokes en spelhumor. Mede door de 

proliferatie van game engines kwam daar verandering in. Ondertussen zijn een hele resem subgenres te 

onderscheiden die allemaal een zeker publiek aantrekken en eigen kenmerken bezitten, die grotendeels 

terug te koppelen zijn aan genres uit de traditionele film. De evolutie van machinima kan tevens 

gespiegeld worden aan de evolutie van het medium film. Ook de allereerste machinima waren korte 

filmpjes die registreerden wat er te zien viel. Van daaruit evolueerde het medium doorheen allerhande 

genres en formats naar haar huidige vorm. Deze lijst is bezwaarlijk exhaustief te noemen, maar 

probeert de grote verscheidenheid aan genres te demonstreren. 

 

2.  Formats 

 

Het overgrote gedeelte van de eerste machinima had een gemiddelde speelduur van nog geen vijf 

minuten. Het maken van dergelijke filmpjes kostte immers behoorlijk wat tijd, stelt Hancock (2007). 

In de beginjaren was de technologie amper gebruiksvriendelijk te noemen en was er dikwijls nood aan 

zware modificaties van de game engine om het filmen mogelijk te maken. Doorheen de jaren kwam 

daar verandering in, en met de komst van specialistische software als Moviestorm is het mogelijk 

langere filmpjes op te nemen in minder tijd. Deze evolutie heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe 

formats: de serie en de langspeelfilm. 

 

Twee van de bekendste series zijn Red vs. Blue en The Strangerhood. 

 

2.1  Red vs. Blue (2003) 

 

Red vs. Blue wordt vaak vergeleken met het werk van Samuel Beckett, meer bepaald ‘Wachten op 

Godot’ (1952). Deze productie van Rooster Teeth omvat ondertussen meer dan 150 afleveringen, 

verspreid over een tiental subseries, waarvan The Blood Gulch Chronicles het meest bekend is. 

Belangrijk aan deze machinima is dat – hoewel er gebruik wordt gemaakt van het actiespel Halo – er 

geen noemenswaardige actie in de series verweven zit. Red vs. Blue wordt vooral gekenmerkt door 
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snedige dialogen en talloze verwijzingen naar populaire cultuur, dit alles geplaatst in een volstrekt 

absurdistisch kader. 

 

Red vs. Blue kan gelden als het grote succesverhaal van machinima, zowel populair bij gamers (al dan 

niet van het game Halo) als niet gamers. Als een van de enige machinimists verkregen de leden van 

het Rooster Teeth productieteam een gratis commerciële licentie van Microsoft. Tevens heeft deze 

serie geleid tot twee markante feiten. Een, zij heeft machinima tot op de rand van de mainstream 

gebracht. Twee, Red vs. Blue heeft van machinima een valabele carrièremogelijkheid gemaakt. 

Dankzij Red vs. Blue konden de makers een eigen productiehuis oprichten dat zich volledig heeft 

gespecialiseerd in het maken van machinima en dat commercieel rendabel blijkt. Red vs. Blue wordt 

immers niet alleen gratis verspreid via het internet, de serie wordt tevens aangeboden op DVD
ii
. 

 

2.2  The Strangerhood (2004) 

 

Deze komische serie, tot stand gebracht door middel van het game The Sims 2 kan hoofdzakelijk 

worden gezien als een parodie op sitcoms en reality tv. Het verhaal draait rond het leven van acht 

stereotypische personen die in een voor hen onbekende buurt ontwaken en zich niet meer herinneren 

wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Deze serie werd eveneens geproduceerd door Rooster Teeth. 

Elementen van Desperate Housewives, Lost, 24 en American Idol komen ruimschoots aan bod 

doorheen de 17 episodes. 

 

2.3  Bloodspell (2006) 

 

De langspeelfilm Bloodspell werd geproduceerd door Strange Company en maakt gebruik van de 

Aurora engine, ontwikkeld door BioWare voor het game Neverwinter Nights (2002). Bloodspell is een 

ware fantasy film en vertelt het verhaal van een monnik die op zoek gaat naar zijn vrijheid. De film 

was meer dan twee jaar in ontwikkeling. Dankzij de Creative Commons licentie is het mogelijk de 

film gratis te downloaden, te verspreiden en zelfs te modifiëren. 

 

2.4  Anachronox: The Movie (2002) 

 

Gebaseerd op het game Anachronox en ontwikkeld door Jake Strider Hughes, brengt Anachronox: The 

Movie alle cutscenes uit het game, aaneengeregen tot een vloeiende filmproductie. De film ontving 3 

prijzen op het Machinima Film Festival van 2002 en is momenteel te verkrijgen op DVD in hoge 

resolutie en met tal van extra’s. 

 

3.  Machinimagenres: een overzicht 
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3.1  Actie 

 

Zoals eerder aangehaald, kunnen gameplay performances en speedruns onder deze noemer worden 

geplaatst. Daarmee kan gesteld worden dat het actiegenre het oudste machinimagenre is. Deze vorm 

wordt gekenmerkt door een nadruk op actie, meestal onder de vorm van schieten, snelle 

opeenvolgende scenes en hectisch camerawerk. Sinds haar ontstaan is het genre mee geëvolueerd met 

de computertechnologie en er werden tot op heden dan ook ware huzarenstukjes actiemachinima 

afgeleverd. Voorts is het genre vanuit strikt niet-narratieve zin geëvolueerd naar een mengvorm waarin 

zowel actie als verhaal centraal zijn komen te staan. 

 

Een exponent van de evolutie in dit genre is de Belgische productie Sands of Fire (Ciccone en Staelens, 

2010), ontwikkeld met de engine van het game Battlefield 2. Naast actiescènes bevat deze machinima 

een verhaallijn die niet hoeft onder te doen voor Hollywoodfilms als Platoon (Stone, 1986) en 

Apocalypse Now (Coppola, 1979). Tevens werd deze productie gebaseerd op de slag bij Fallujah, een 

waargebeurd gegeven. 

 

3.2  Advertising 

 

Dit genre werd reeds uitgebreid besproken bij hoofdstuk 7 van de masterproef. 

 

3.3  Comedy 

 

Comedy kan gezien worden als een van de allereerste narratieven binnen machinima. Apartment 

Huntin’, Hardly Workin’ en de South Park aflevering Make Love, Not Warcraft gelden als een 

voorbeeld van dit genre, hoewel de laatste eerder een cross-over is tussen klassieke animatie en 

machinima. De allereerste komische machinima maakte zwaar gebruik van inside jokes en specifieke 

spelhumor, maar ondertussen kunnen recentere producties begrepen worden als commentaren op de 

huidige populaire cultuur. Subgenres parodie en sitcom kaderen eveneens binnen de ruimere noemer 

comedy. Zo onderscheiden we Father Frags Best en het voorgenoemde The Strangerhood als 

voorbeelden van deze subgenres. 

 

3.4  Fantasy 

 

De meeste fantasy machinima wordt gemaakt met behulp van games als Neverwinter Nights en het 

immens populaire World of Warcraft. Er bestaat zelfs een eigen website
iii

 waarop duizenden filmpjes 

te vinden zijn, in alle mogelijke categorieën. De langspeelfilm Tales of the Past III (Falch, 2007) werd 
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ondertussen meer dan twee miljoen keer bekeken
iv
 en kan gelden als uitgelezen voorbeeld voor het 

genre fantasy machinima. Dit genre wordt gekenmerkt door het gebruik van epische verhaallijnen, 

typische fantasy settings zoals omvangrijke bossen, overweldigende kastelen en de aanwezigheid van 

fictieve rassen en wezens zoals orken, trollen, draken, etc. 

 

3.5  Science Fiction 

 

Bepaalde game engines lenen zich uitstekend tot het maken van science fiction machinima. Halo is 

een game dat door zijn setting reeds automatisch geassocieerd wordt met science fiction. Red vs. Blue 

kan dan bijvoorbeeld gezien worden als een mengvorm tussen science fiction (de setting) en comedy 

(de narratieve elementen). Ook de langspeler Stolen Life (Rasmussen, 2007) kadert binnen het genre 

S.F.. Het wordt echter duidelijk dat hoe meer machinima evolueert, hoe moeilijker het wordt om een 

productie toe te schrijven aan een enkel genre. Het is mogelijk dat een engine die zich situeert in een 

futuristische omgeving wordt gebruikt om een salondrama te brengen met komische noten. In dit licht 

kan de evolutie van machinima vergeleken worden met deze van traditionele film. 

 

3.6  Documentaire en reportage 

 

Virtuele werelden kennen hun eigen dynamiek – die vaak wordt vergeleken met de realiteit. 

Gebeurtenissen van belang vinden er plaats en sociale ontmoetingen komen er tot stand. Uit deze 

evolutie is een speciale vorm van machinima gegroeid die nauw verwant is aan het begrip journalistiek. 

Individuen als Bernhard Drax en Chantal Gerads voelden zich geroepen om speciale gebeurtenissen in 

virtuele werelden te filmen en te verspreiden, daarmee een vorm van journalistiek bedrijvend. Deze 

groep machinimists heeft dikwijls nog nooit gehoord van de term machinima en ziet zichzelf eerder als 

een virtueel reporter dan een machinimist. Hoewel de virtuele wereld in 2009 ongeveer 16 miljoen 

geregistreerde gebruikers telde
v
, loggen er gemiddeld 600,000 gebruikers in per week. Toch groeit de 

interesse in virtuele werelden, niet alleen als methode van tijdverdrijf maar als laboratorium voor 

academisch onderzoek naar het potentieel voor educatie, als nieuw businessmodel, als fenomeen voor 

sociaal contact en als installatie van nieuwemediaplatform. 

 

Bernhard Drax plaatst op zijn YouTube kanaal geregeld sociaal bewogen machinima over wat er reilt 

en zeilt in de virtuele wereld van Second Life en daarbuiten. Zijn meest recente upload getiteld 

Education 2.0 – not afraid of Second Life!
vi
 (2010) handelt bijvoorbeeld over de vraag of technologie 

het Amerikaanse onderwijssysteem kan verbeteren. In een stijl die overeenkomt met een reportage, 

brengt Drax een locatie in Second Life in beeld, laat hij mensen aan het woord en voegt vervolgens 

kritische commentaar toe. 
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Chantal Gerads maakt niet alleen haar eigen machinima, ze filmt tevens – eveneens als een soort 

virtuele reporter – gebeurtenissen die plaatsvinden in de wereld van Second Life. Op haar persoonlijk 

kanaal plaatst zij regelmatig nieuwe machinimafilmpjes die perfect kunnen omschreven worden als 

documentaires en reportages. 

 

3.7  Politiek en sociaal bewogen machinima 

 

In november 2005 verraste Alex Chan de wereld met een machinima over de rellen in de Parijse 

banlieues van oktober 2005 die van start gingen na de dood van twee tieners in een electriciteitskabine. 

De daaropvolgende rellen duurden ongeveer twee weken en brachten grote onrust in het land. De 27-

jarige Chan besloot zich het game The Movies aan te schaffen en een film te maken over de rellen. 

Chan deed dit naar eigen zeggen om een meer spontane en authentieke kijk op de situatie te geven, 

niet van de massamedia maar van een burger als hijzelf. Het filmpje The French Democracy werd op 

de site van Lionhead Studios geplaatst en vertelt een aantal verhalen over Franse minderheidsgroepen 

en allerhande gevallen van discriminatie. Dit met het oog op een verklaring van de oplopende 

spanningen en emoties die gekanaliseerd werden door de rellen. Wat volgde was een razendsnelle 

distributie via game sites, blogs en download sites. Lowood (2008) stelt dat dit voorbeeld 

documenteert dat gameplay en online fora een krachtige extensie van het publiek discours vormen. Het 

verhaal van Chan werd bovendien overgenomen door de massamedia. 

 

Het voorbeeld van Alex Chan kan volgens Lowood gezien worden als een vorm van empowerment. 

Jongeren krijgen via nieuwe media, en in dit geval machinima, de kans om content te creëren voor een 

breed publiek. 

 

3.8  Muziekvideo’s 

 

Een volgende stap naar mainstream machinima zijn muziekvideo’s. In 2003 werd er voor het nummer 

In the waiting line van de band Zero 7 een machinima gemaakt die dienst deed als muziekvideo. Deze 

video werd prominent uitgezonden op MTV en zorgde voor een stijgende bekendheid van de techniek. 

Tevens kan de machinima I’m still seeing Breen (2005) van Paul Marino in dezelfde klasse worden 

ondergebracht. Het nummer So Cold van Breaking Benjamin werd gebruikt als begeleidende track. 

Ook in het circuit van de gameliefhebbers wordt machinima gemaakt met dans-, muziek- en 

zangperformances. The Internet is for Porn (2005) en Dance, Voldo, Dance kunnen hier als voorbeeld 

worden aangehaald. 
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3.9  Andere 

 

Anna, Fake Science (Michael Holochwost, 2002) en The Journey kunnen gezien worden in het licht 

van experimentele machinima. Zo is Anna een allegorie van de cirkel van leven en dood. Fake Science 

kan gezien worden als een kritiek op de vooruitgangsgedachte van de wetenschap en The Journey 

neemt ons mee op een bevreemdende, absurde trip door een onhergbergzaam landschap.  

 

Historische simulatie als genre kwam onder meer aan bod in het BBC 2 programma Time 

Commanders. Epische veldslagen werden nagespeeld door middel van het game Rome: Total War 

(2004). Er werd optimaal gebruikgemaakt van de engine om gedetailleerd enorme hoeveelheden 

troepen in real-time weer te geven. 

 

The Snow Witch (Pettit-Mee, 2006) is een van de beste voorbeelden van een ghost story. Deze 

adaptatie van een Japans verhaal is erop gericht sfeer te scheppen en – zoals de meeste spookverhalen 

– een gevoel van onbehagen te creëren. 

 

This Spartan Life (Burke, 2005) is dan weer onder te brengen in de categorie talkshow. Opgenomen in 

het game Halo bevat deze talkshow interviews, dansscènes, stukjes comedy en montages van speciale 

trucs in het game Halo. Hoewel er een script wordt geschreven voor de talkshow, bestaan er toch 

elementen van improvisatie die leiden tot een spontaniteit die zelden terug te vinden is in machinima. 

 

Duidelijk aan deze opsomming is, dat machinima sinds haar ontstaan gediversifieerd is en deze 

evolutie blijft doorgaan. Meer en meer genres, subgenres en cross-overs zien het levenslicht. Dit opent 

perspectieven voor hedendaagse en toekomstige machinimists. 

 

3.10  Machinimavormen volgens Nitsche 

 

De auteur (2005) onderscheidt drie varianten van machinima die vervolgens onderverdeeld kunnen 

worden in een van de voorgenoemde genres. Een live performance, een recorded event-world en een 

linear video. Voorts linkt hij elk van deze varianten aan een set onderscheiden mogelijkheden en 

beperkingen. Bovendien zijn de varianten verbonden door gemeenschappelijke kenmerken; waaronder 

het gebruikmaken van een game engine en de remediatie van cinematische effecten. 

 

De recorded event-world komt ruwweg overeen met de demofilmpjes. ‘It is a single-player show that 

combines virtual gymnastics, game engine analysis, trickery and expert gameplay,’ aldus het Quake 

Done Quick team. ‘Runs are timed, then documented as demo movies and often edited together with 

other runs to make complete movies that race all the way through the game, level by level.’ 
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Het is mogelijk om gameplay rechtstreeks te registreren via de grafische kaart of het computerscherm. 

De auteur noemt deze vorm van machinima ‘reel’ machinima of linear video. De animatie wordt 

opgenomen in shots via vooraf bepaalde camerastandpunten binnen de spelwereld. De uiteindelijke 

film moet dan samengesteld worden uit deze opgenomen videofragmenten, beeld per beeld, zoals bij 

een traditionele filmproductie. Het is mogelijk om per scène een andere opstelling te kiezen, meerdere 

takes op te nemen, geluid toe te voegen en postproductie toe te passen op het resultaat. Het publiek 

krijgt een lineaire film voorgeschoteld, samengesteld uit verschillende scènes, zonder de vereiste om 

de game engine geïnstalleerd te hebben om de beelden te kunnen bekijken. Het was deze vorm van 

machinima die ervoor heeft gezorgd dat een groter publiek kon bereikt worden. Tevens leunt deze 

vorm meer aan bij traditioneel filmmaken, doordat ‘reel’ machinima veel distinctieve 

filmeigenschappen kopieert. 

 

Ten slotte onderscheidt Nitsche de live performance. Deze vorm komt tot stand binnen de virtuele 

wereld en kan verschillende genres aanraken. Technische hulpmiddelen zoals UnrealTV
vii

 en Half-Life 

TV
viii

 maken het een publiek mogelijk om live online sessies te volgen. In live machinima smelten 

performance en cinematische mediatie samen. ‘The event is constructed as a theatrical live show that 

applies cinematic camera work and editing.’ In deze zin linkt Nitsche machinima aan virtueel theater. 

Het talkshow genre lijkt hier een belangrijke exponent van te zijn. 

 

                                                
i De kapitein uit Star Trek: The Next Generation (Roddenberry, 1987), gespeeld door Patrick Stewart. 
ii De Rooster Teeth Mega Bundle met alle seizoenen van de serie Red vs. Blue wordt aangeboden voor 64.99 

dollar (28 april 2010). 
iii http://www.warcraftmovies.com/ 
iv Op 28 april 2010 laatst geraadpleegd. 
v http://danielvoyagerblog.wordpress.com/2009/10/16/second-life-registered-accounts-october-2009/  
vi Op 28 april 2010 laatst geraadpleegd. 
vii Gebaseerd op de Unreal engine (1998). 
viii Gebaseerd op het game Half-Life (1998). 

http://www.warcraftmovies.com/
http://danielvoyagerblog.wordpress.com/2009/10/16/second-life-registered-accounts-october-2009/
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Bijlage 2  Uitgebreide SWOT 

 

1.1 Strengths 

 Snel en interactief: door gebruik te maken van complexe algoritmes en de rekenkracht van 

moderne computers kan machinima in real-time gebeuren. Aanpassingen gebeuren met 

een muisklik. Hancock (2007) stelt dat één persoon sneller een film kan produceren dan 

een team conventionele animatoren. Machinima heeft immers als voordeel dat er geen 

tijdslopend renderingsproces aan te pas komt om de beelden tot stand te laten komen. 

 Het benodigde materiaal wordt dikwijls reeds ter beschikking gesteld binnen het game. 

Iemand die een basisfilmpje wil maken zonder al te specialistische personages of locaties 

hoeft geen extra werk uit te voeren, maar kan meteen aan de slag. 

 Goedkoop: eenvoudig gesteld, is de enige vereiste om machinima te maken het bezitten 

van een computer en een game. Hancock stelt dat computers dusdanig courant zijn 

geworden dat de meeste (westerse) mensen toegang hebben tot deze technologie. Games 

variëren in prijsklasse van 5 euro tot pakweg 60 euro. Het video-capturing programma 

FRAPS kost 37 dollar. Voor 8 dollar per maand kan het programma Moviestorm worden 

gebruikt. Dit is een peulschil in vergelijking met de investerings- en ontwikkelingskosten 

van traditionele film en animatie. 

 Eenvoudig instapbaar. Sinds haar ontstaan vanuit de technisch onderlegde hacking en 

modding communities van de jaren 80 is machinima geëvolueerd tot een techniek die in 

veel gevallen gebruiksvriendelijk en betrouwbaar kan worden geheten. 

 Voor ieder wat wils: er bestaan ondertussen ongeveer even veel engines met 

machinimamogelijkheden als er smaken zijn. Wil iemand een S.F. stuk brengen dan heeft 

hij de keuze uit een hele serie verschillende mogelijkheden: de Halo-engine, Unreal, 

Source,.... Machinima is ondertussen dusdanig geëvolueerd dat het ongeveer elk genre en 

elk format aankan. 

 Er bestaan voor elk game uitgebreide communities met kennis van zaken en de wil om 

deze kennis te delen met beginnende machinimists. Voorts zijn er talloze fora met tutorials, 

tips en door derden ontwikkelde hulpprogramma’s om het mensen gemakkelijker te 

maken hun eigen machinima te ontwikkelen. Er zijn tevens in elke community individuen 

te vinden die bereid zijn mee te werken aan een productie, zij het als stemacteur, figurant 

of cameraman. 

 Goede distributiekanalen. Machinima kan eenvoudig en gratis worden verspreid via het 

internet. Dit op fora, videosites als YouTube en Dailymotion, op downloadsites, via FTP, 

de mogelijkheden zijn legio. 
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 Volgens Paul Marino is er geen technische voorkennis vereist om te beginnen met 

machinima. Enkel een dosis creativiteit en de wil om bij te leren. Dit in tegenstelling tot 

de beginjaren van machinima, waarin programmeringsvaardigheden niet weg te denken 

waren. 

 Academische interesse. Machinima wordt au sérieux genomen door academici die erop 

gebrand zijn de techniek te onderzoeken en te verbeteren. Een aantal onderzoekers 

produceren hoofdzakelijk kwalitatief onderzoek aangaande machinima en dit vanuit 

verschillende achtergronden. Zo ontwierpen een aantal onderzoekers aan het Georgia 

Institute of Technology een interface om op een meer intuïtieve wijze controle uit te 

oefenen over de figuren in het game. 

 Multidisciplinair: animatietechnieken, computerwetenschappen, filmstudies, gamestudies 

en bij uitbreiding mediastudies, 3D modellering. Machinima deelt een raakvlak met elk 

van deze disciplines. Vanuit dit oogpunt ontwikkelen een aantal universiteiten vakken met 

een interdisciplinair karakter. Dit vanuit de noden van de entertainmentindustrie. Zo is het 

Entertainment Arts and Engineering programma van de universiteit van Utah een 

schoolvoorbeeld van een interdisciplinaire aanpak. ‘Students pursuing an animation or 

computer science degree may enroll in the program as a means of focusing their education 

on digital arts and entertainment,’ aldus Van Langeveld en Kessler (2009). 

 Geschikt voor leerdoeleinden. Ondertussen zijn veel academici, waaronder Henry Lowood, 

Michael Nitsche, Tracy Harwood en connoisseurs van machinima zoals Hugh Hancock, 

Paul Jannicola, Kerria Seabrooke, Bernhard Drax en Chantal Gerads vast overtuigd van 

het educatief potentieel van machinima. Hugh Hancock (persoonlijke communicatie, 6 

april 2010) stelt dat machinima een fantastische manier is om films te leren maken zonder 

de dure investering van filmmateriaal, sets, makeup, acteurs,.... Voorts stelt hij dat beeld 

hét dominante medium is van deze tijd. Hancock onderstreept de omvattende bezigheid 

die machinima is. De machinimist schrijft een script, zoekt locaties in een game, 

personages, kiest sets, regisseert, bewerkt de beelden, voegt geluid toe, kortom van pre-

productie over productie tot postproductie, de machinimist kan strikte controle uitoefenen 

over zijn of haar geesteskind. 

 Dankzij machinima worden games stilaan in een ander daglicht geplaatst. Sommige 

auteurs spreken van het bereiken van volwassenheid, anderen zien het game als een 

remediatie van andere media, nog anderen spreken van transformative play. Jenkins noemt 

games de ‘art of the digital age’. Daarnaast worden gamers niet altijd meer gepercipieerd 

als nerds, eenzaten of dromers. Men kan spreken van de sociale acceptatie van gamen, een 

evolutie die ervoor zorgt dat games de nieuwe gezelschapsspelen
1
 kunnen worden 

genoemd. 
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 Creatieve vrijheid. Er kan gekozen worden om te werken met scripts; door de machinimist 

gecontroleerde personages die geprogrammeerd worden om bepaalde acties in sequentie 

uit te voeren, of er kan geopteerd worden de acteurs te laten controleren door reële 

personen. Machinima biedt naast de keuze van de engine en het game een uitgebreide 

keuze aan mogelijkheden om een productie tot stand te brengen. 

 

1.2  Weaknesses 

 Hollywood zal altijd meer middelen bezitten dan de standaard machinimist. Daarom 

zullen machinimaproducties qua visuele kwaliteit steeds achterop lopen ten opzichte van 

pakweg Pixar producties. Hancock (2007) stelt dat de kloof wel kleiner wordt. Games 

worden geavanceerder en bieden steeds meer mogelijkheden. De animatie is niet meer 

klungelig en ondermaats, maar de techniek zal voorlopig geen hoogkwalitatief 

filmmateriaal kunnen afleveren. 

 Limitaties afhankelijk van het game. Per game krijgt de machinimist te kampen met 

engine-specifieke limitaties. Bijvoorbeeld: in The Sims 2 en The Movies is de 

machinimist slechts in staat om de scènes te kiezen en vervolgens cameracontrole en 

postproductie uit te oefenen. Immers, de bewegingen van de acteurs zijn vastbepaald door 

de artificiële intelligentie van het spel, waardoor de maker enkel kan kiezen uit 

geprefabriceerde animaties uit de interne animatiebibliotheek. Dit leidt er soms toe dat 

subtiele fysieke interacties niet of in het beste geval generisch ondersteund worden door 

de engine. Er bestaan mogelijkheden om deze limitaties uit de weg te ruimen
2
 maar dit is 

niet evident. 

 Voortbouwend op de beperkingen die de engines de machinimist opleggen, kan 

machinima in de praktijk uitgroeien tot een technisch complexe bezigheid. Afhankelijk 

van de doelstellingen die de machinimist voor ogen heeft, maakt hij zijn productie zo 

gemakkelijk of moeilijk als hij het zelf wil. De keuzes inzake game engine, 

bewerkingssoftware, script, mate van postproductie, bepalen in grote mate de 

moeilijkheidsgraad van het project. Zo is het werken met de DOOM 3 engine notoir 

complex. 

 De naambekendheid van machinima ligt momenteel vrij laag. Ik heb reeds aangehaald dat 

machinima aan bekendheid wint maar nog steeds geen gevestigde waarde kan worden 

genoemd. Uit de groeiende academische interesse en de proliferatie van 

machinimaproducties kan worden afgeleid dat machinima in de toekomst verder zal 

evolueren. 

 Mogelijk ontstaan er complexe, onvoorspelbare problemen. Nitsche (2005) vermeldt een 

experiment om een scène uit de film Casablanca (Curtiz, 1942) scriptgetrouw na te spelen 
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met behulp van machinima. De actie ‘loop naar de tafel en neem een sigaret uit het pakje’ 

was niet te verwezenlijken daar het personage in het game niet kon ‘lopen’ en de unieke 

vorm van animatie ‘neem een sigaret uit het pakje’ niet in de animatiebibliotheek was 

gecodeerd. 

 Momenteel zijn de expressiemogelijkheden van de virtuele acteurs nog heel generisch. 

Spelontwikkelaars coderen over het algemeen niet meer animatiemogelijkheden dan nodig 

om het game optimaal te laten functioneren. Hoewel het programma FacePoser voor de 

Source engine complexe gezichtsanimatie toelaat, blijft het verre van mogelijk om de 

uniciteit van het gedrag en de bewegingswijze van filmsterren na te bootsen met 

machinima. 

 Voor machinimists is het bijna een verplichting geworden om zich te specialiseren in een 

engine voor het maken van machinima. Elke engine heeft immers zijn eigen tools, 

mogelijkheden, community en modaliteiten. Er bestaat (nog) geen algemene standaard die 

door game-ontwikkelaars wordt gevolgd om uniformiteit in het machinimalandschap te 

brengen. 

 Niet alle spelontwikkelaars zijn zo voortvarend om machinimatools in hun software te 

plaatsen. Degene die dit doen, moeten achteraf soms tot de conclusie komen dat hun tools 

niet benut worden wegens gebrek aan gebruiksvriendelijk. Hancock haalt het voorbeeld 

aan van het Playstation Home Machinima tool. Maanden werk werden geïnvesteerd maar 

er werd geconcludeerd dat er geen manier was om de gemaakte films op te slaan zonder 

bijkomende investeringen te maken. Het project werd vervolgens afgeblazen. Hancock 

meent dat spelontwikkelaars nauwer moeten samenwerken met machinimists om 

dergelijke tragedies te vermijden. 

 Tevens kan het wettelijk kader – reeds uitgebreid besproken tijdens de literatuurstudie – 

gelden als een zwakte voor machinima. 

 

1.3  Opportunities 

 Technologisch vooruitstrevende games: de nieuwste generatie games zijn pareltjes op 

het vlak van graphics, geluid, fysica en zelfs machinima-mogelijkheden. Games als 

Half-Life 2, Halo 3, Bioshock 2 e.a. dompelen de gamer onder in een ongeziene 

ervaring en enkele van hen bevatten speciaal ontworpen tools om het de machinimist 

gemakkelijker te maken. Toekomstige games zullen alleen maar geavanceerder en 

grafisch realistischer worden. Er schuilt tevens een opportuniteit in de houding van de 

spelontwikkelaars. Indien zij – in samenspraak met machinimists – tools in hun games 

implementeren, bieden zij communities de mogelijkheid hun activiteiten te ontplooien 

en/of voort te zetten. 
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 Samen met voorgaande evoluties kan de groei van online virtuele werelden – in wezen 

zijn dit geen games maar ervaringen – machinima gunstig beïnvloeden. Second Life 

kent haar eigen journalisten en filmmakers die reportages, dan wel films maken in de 

virtuele wereld en deze stukken verspreiden via het internet. Het feit dat Second Life 

haar gebruikers gratis de mogelijkheid biedt om de wereld te gebruiken, en daarmee 

een impliciete licentie verstrekt aan machinimists om filmpjes binnen Second Life te 

maken, heeft geleid tot een bloeiende machinima community die blijft groeien en 

machinima maakt die alle mogelijke genres behelst. Tevens bieden online werelden de 

mogelijkheid aan individuen om samen te werken aan machinimaproducties zonder de 

noodzaak om in één locatie samen te komen. Via chat, webcam of ander digitaal 

communicatiemiddel kunnen instructies worden uitgewisseld, afspraken worden 

gemaakt en projecten tot een goed einde worden gebracht. 

 Daarnaast breiden de mogelijkheden van computer hardware elk jaar fors uit. In dit 

opzicht werd de wet van Moore aangehaald. Deze is immers – hoewel op sommige 

punten kritisch in vraag gesteld – min of meer een leidraad voor de evolutie van 

computertechnologie. Of de wet van Moore dan wel achterhaald is of zal worden, 

computertechnologie evolueert aan een snel tempo en dat kan machinima alleen maar 

ten goede komen. Het filmen, bewerken en afspelen van film wordt immers bepaald 

door de rekenkracht van de computer. 

 Ook het internet is in constante evolutie. Systemen om overdracht van bestanden te 

faciliteren worden ontworpen; breedband was een hele stap voorwaarts, glasvezel lijkt 

de volgende stap. Ondertussen gaan steeds meer mensen online. Terwijl er in 1995 16 

miljoen internetgebruikers waren, zijn er dat nu ongeveer anderhalf miljard. Dit kan 

implicaties hebben voor machinima. Snelle gegevensoverdracht kan immers tot een 

grotere verspreiding van filmpjes leiden, terwijl meer geconnecteerde mensen kan 

leiden tot een groter doelpubliek. 

 Naast de tools die door sommige ontwikkelaars in de games worden aangebracht, 

ontwikkelen onafhankelijke softwareproducenten programma’s specifiek gericht op 

het maken van machinima. Hoewel Moviestorm en iClone niet meer als ‘game’ 

kunnen omschreven worden, bieden zij volgens Hancock de toekomst van machinima, 

en meerbepaald commerciële machinima. De ontwikkeling van een valabel 

businessmodel beschouwt hij als een vereiste om dergelijke initiatieven levensvatbaar 

te houden. 

 Mogelijk democratiserend effect. Holly Cefrey (2008): ‘The brilliance of using a 

video game to produce a film means that anyone who owns a game system could be a 

film producer.’ Het voorbeeld van Alex Chan en zijn French Democracy is reeds 

aangehaald. Ik heb echter de bedenking gemaakt dat het democratiserend potentieel 
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van nieuwe media grotendeels onderhevig blijft aan de digitale kloof
3
, een beweging 

die in de nabije toekomst niet meteen zal afnemen. Het is dus wijselijk om een aantal 

kanttekeningen te plaatsen bij de empowerment van de massa. 

 Succesverhalen als Red vs. Blue tonen aan dat machinima potentieel biedt om 

commercieel rendabel te zijn, zelfs met inachtneming van het schimmig wettelijk 

kader. Ondertussen zijn er een aantal bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het 

maken van machinima, het geven van workshops en lezingen en het verlenen van 

advies aan geïnteresseerde instanties. 

 In elke machinima schuilt viraal potentieel. Niet alleen spelontwikkelaars hebben dit 

ingezien, ook bedrijven als Volvo en Coca-Cola bemerken marketingmogelijkheden 

in machinima. In combinatie met strakkere graphics van moderne games en het 

evolueren van de game-industrie naar een staat van volwassenheid, kan machinima 

naar de toekomst toe een grotere rol spelen in de reclamewereld. Hier en daar zijn er 

schuchtere links te vinden op het internet die verwijzen naar het marketingpotentieel 

van machinima, maar vooral angst voor het onbekende en een voorkeur voor 

beproefde methoden houdt de reclamsector momenteel nog weg van machinima. 

 Hoewel er reeds onderzoek in academische kringen is uitgevoerd omtrent machinima, 

bestaan er nog behoorlijk wat opportuniteiten. Vooral de opportuniteit om kwantitatief 

onderzoek te plegen naar de graad van bekendheid van machinima en de 

daarbijhorende associaties, kan een grote stimulans vormen. Ook diepgaand 

onderzoek naar o.a. communities en het wettelijk kader kunnen een meerwaarde 

bieden. 

 De machinima standaard zet reeds de eerste stappen naar het idee om een dialoog te 

creëren tussen machinimists en spelontwikkelaars, om deze laatste ertoe aan te zetten 

eenvormige machinimatools te ontwikkelen om de activiteit eenvoudiger en 

toegankelijker te maken. Tot op heden blijft deze standaard echter dode letter. 

 De eerste voorzichtige stappen worden gezet op het vlak van onderwijs. Een aantal 

instanties van het hoger onderwijs bieden cursussen machinima, daarbuiten worden 

workshops gehouden die mensen wegwijs maken in de wereld van machinima en hen 

het gebruik van de verschillende tools aanleren. Meer en meer springt het onderwijs 

op de trein van deze techniek. Veel van deze cursussen lijken momenteel ad hoc te 

worden gegeven, zonder theoretische ruggensteun. Naar de toekomst toe zullen meer 

projecten worden opgestart. Sommige daarvan bevinden zich nu reeds in een testfase, 

zoals de case van Graffiti Jeugddienst. Tracy Harwood stelt dat de essentie van 

complexe ideeën beter kan worden overgebracht indien er een verhaal aan wordt 

vastgeknoopt. ‘This helps make things memorable for students, gives them ways to 

approach ideas that are completely new to them, builds 'bridges' for them to think 
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about things in new and different ways - you must recall how difficult it can be to take 

in things that you are not at all familiar with.’ Machinima kan hier een belangrijke rol 

in spelen. 

 Door middel van creativiteit en inventiviteit kan er tot op zekere hoogte rond de 

beperkingen van het specifieke game en de engine worden gewerkt. In een aantal 

gevallen stelt deze activiteit een behoorlijke uitdaging. 

 Hunt et.al. zien als opportuniteit het schrijven van ondersteunende software om van 

avatars volwaardige acteurs te maken. ‘We argue that evolving game art like virtual 

performances and Machinima depend on better character control.’ In het kader van 

hun plug-in voor de game Unreal Tournament 2004 genaamd Puppet Show, is het hun 

doel ‘to extend the expressive range of characters in an existing game world.’ 

 Het beroepsveld verandert constant en werkgevers worden steeds veeleisender. Hier 

schuilt een opportuniteit voor machinima. Deze techniek is multidisciplinair van 

natuur en maakt het mogelijk om bruggen in het onderwijs te leggen tussen 

verschillende kennisdomeinen. 

 Studenten willen interactievere leermethoden. Terwijl vroeger de focus in het 

onderwijs lag op gedrukte syllabi en nadere uitleg door de docent op het bord, groeit 

het idee dat leerlingen beter worden betrokken bij het lesmateriaal om hen vertrouwd 

te maken met specifieke kennis en vaardigheden. 

 

1.4  Threats 

 Het huidig wettelijk kader werd reeds uitgebreid geschetst en kan gelden als een van 

de grootste zwaktes én bedreigingen van machinima. Louter door haar natuur maakt 

machinima inbreuk op de intellectuele (eigendoms)rechten van spelontwikkelaars die 

uiteindelijk het laatste woord over de materie hebben. Een aantal spelontwikkelaars 

blijven stil omtrent het gebruik van hun games (EA), andere proberen een vorm van 

reglementering op te leggen (Microsoft, Blizzard) en nog andere tonen zich duidelijk 

ongeïnteresseerd (Valve). De toekomst zal uitwijzen hoe deze materie verder 

evolueert. 

 Als er al zoiets bestond als een overkoepelende machinima community, dan ziet Hugh 

Hancock deze steeds verder versplinteren. Hij wijdt dit aan het feit dat er weinig 

interesse vanuit de deelcommunities bestaat voor elkanders werk. Tevens ziet hij de 

proliferatie van machinimafilmpjes als een handicap. Het is immers onmogelijk 

geworden om elke nieuwe machinima op te volgen. De nood om zich te specialiseren 

is dan ook groter geworden. 
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 Machinima wordt volgens Nitsche (2005) vaak gepercipieerd vanuit een 

technologisch standpunt zonder evenredig te focussen op het artistieke aspect. Hij stelt 

dat machinima al te vaak wordt bekeken als opeenvolging van technologische 

innovaties dan valabel instrument voor narratie of kunst. Zo bemerkt hij dat er veelal 

wordt gesproken over de eerste machinima met narratieve elementen, de eerste 

machinima die gebruik maakt van een nieuwe engine, terwijl er minder wordt 

gefocust op de inhoudelijke componenten. Volgens de auteur moet machinima deze 

barrière overwinnen om aan slagkracht te kunnen winnen. 

 Spelontwikkelaars staan steeds vaker onder druk om hun games zo snel mogelijk op 

de markt te brengen. Dit is een van de redenen waarom talrijke games een hoop bugs 

bevatten die via patches weggewerkt moeten worden. Een aantal auteurs vrezen dat 

deze cycli in de toekomst nog zullen versnellen, waardoor ontwikkelaars weinig of 

geen tijd meer zullen hebben om machinimatools in hun games te plaatsen. Gepaard 

met complexer wordende engines, zou dit kunnen leiden tot uitholling van machinima. 

 

                                                
1 De Nintendo Wii kan in dit opzicht een belangrijke speler worden genoemd. 
2 Zoals het zelf ontwerpen van modellen, een activiteit die vergelijkbaar is met het ontwikkelen van computer 

generated images. Deze activiteit vereist een uitgebreide technische kennis en kan tijdsintensief zijn, afhankelijk 

van het beoogde resultaat. 
3 Deze beweging werd trouwens duchtig becommentarieerd in het Canvasprogramma ‘The Virtual Revolution’ 

van dinsdag 13 april 2010. 



111 

 

Bijlage 3  Diepere inzichten bij Deel II 

 

1.  Nuancering van de definities (bemerking bij 1.2 Wat is leren) 

 

Reeds bij het omschrijven van machinima rezen een aantal bedenkingen. Niet elk begrip leent zich 

immers tot kristalheldere definiëring en met leren is dat niet anders, hoewel minder problematisch. 

Volgens De Houwer ontstaan er een aantal moeilijkheden bij het toepassen van de definitie.  

 

Ten eerste kan de verandering in gedrag op eender welk moment optreden tijdens het leven van het 

organisme. Het is dus niet noodzakelijk zo dat een regelmatigheid in de omgeving een onmiddellijk 

effect heeft op gedrag. Ten tweede kan er onenigheid bestaan over wat verstaan wordt onder ‘gedrag’ 

en dus een verandering in gedrag. De Houwer hanteert een brede definitie van gedrag. Voor deze 

masterproef beperk ik mij tot gedrag dat uitgeoefend wordt door middel van bewuste (cognitieve) 

processen en bijdraagt tot het aanleren van brede kennis omtrent – in dit geval – machinima. Het derde 

en meest belangrijke probleem is dat het toepassen van de definitie een causale attributie vereist. Deze 

causale relaties kunnen echter niet rechtstreeks geobserveerd worden en vereisen dus het maken van 

assumpties over oorzaken. 

 

2.  Leraar en leerling (bemerking bij 1.4 en 1.5) 

 

De leraar wordt gedreven door een set unieke motivaties, persoonskenmerken en beschikt over een 

distinctieve achtergrond. Meestal is de leraar lid van een bredere sociale groep, die invloed uitoefent 

op zijn of haar onderwijsactiviteiten. Daarnaast heeft de leraar eigen waarden, een geprefereerde 

aanpak, ervaring in het aanleren van het vak en natuurlijke vaardigheid in en interesse voor het vak in 

kwestie. De leraar zal een belangrijke rol spelen bij het doceren van machinima. Zijn of haar unieke 

achtergrond, interesses en voorkennis op het vlak van film(technieken), animatie, games en machinima 

zullen in grote mate bepalen hoe de lessen gestructureerd zijn, waar de klemtonen komen te liggen, 

hoe hoog het tempo komt te liggen, kortom alle structurele beslissingen op het vlak van de lessen 

zullen uitgedacht en gerealiseerd worden door de docent. 

 

Tevens bepaalt de leerling en de context waarin deze zich bevindt het proces van doceren en 

daaruitvolgend leren. Wordt de cursus machinima aangeboden in het standaardonderwijs? Gaat het om 

een middelbare school of een universiteit? Kadert het doceren van machinima in een workshop voor 

maatschappelijk kwetsbare jongeren of eerder als consultancy voor leden van de BAFTA, BBC of 

ambtenaren van de Hongkongse overheid? Deze verschillende situaties zullen ertoe leiden dat andere 

keuzes worden gemaakt op het vlak van gebruikte software, complexiteit van aangeboden kennis, duur 
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en tempo van de cursus, etc. Samen met de leraar in kwestie, bepaalt de leerling in grote mate hoe 

machinima zal worden geïnstrueerd. 

 

3.  Experiëntieel leren (Theoretische uitbreiding bij 2.1) 

 

Het zwaartepunt hier is ervaring. Experiëntiële leertheorieën stellen dat ervaring of ontdekking – in 

tegenstelling tot uit het hoofd leren – leidt tot duurzaam leren. Carl Rogers onderscheidt twee soorten 

leren: cognitief en experiëntieel
1
. Terwijl de eerste soort kennis verwijst naar bijvoorbeeld het leren 

van woordenschat of de tafels van vermenigvuldiging, verwijst de tweede naar toegepaste kennis, 

zoals het leren over motors met als doel een auto te repareren. Het belangrijkste punt van onderscheid 

schuilt in het feit dat experiëntieel leren toegespitst is op de noden en de wensen van de leerling. 

Rogers somt als kwaliteiten van experiëntieel leren op: persoonlijke betrokkenheid, zelfinitiatie, 

zelfevaluatie en duurzame resultaten. Voor Rogers is experiëntieel leren equivalent aan persoonlijke 

verandering en groei. 

 

Twee principes van experiëntieel leren. Significant leren vindt plaats wanneer het onderwerp 

overeenkomt met de interessesfeer van de student. Zelfinitiatie leidt tot de meest doordringende en 

blijvende vorm van leren. 

 

4.  De leraar als facilitator (Theoretische uitbreiding bij 2.1) 

 

Rogers gebruikt de benaming ‘facilitator
2
’ om de docent aan te duiden. Hij ziet de docent als een 

begeleider die een positief leerklimaat schept, de doelen en doelstellingen van de leerling verheldert, 

de lessen structureert en het materiaal ter beschikking stelt, de intellectuele en emotionele 

componenten van het leerproces balanceert en gevoelens en denkbeelden met de leerlingen deelt 

zonder het proces te overheersen. Het is belangrijk voor de docent dat hij zijn eigen beperkingen kan 

inschatten en deze aanvaardt. 

 

Volgens Rogers wordt het leerproces ideaal begeleid wanneer de student volledig participeert en 

controle behoudt over het proces en de richting ervan. Tevens is het leerproces bevredigend wanneer 

het hoofdzakelijk gebaseerd is op directe confrontatie met praktische, sociale, persoonlijke of 

onderzoeksproblemen. 

 

5.  Leren door te doen (Theoretische uitbreiding bij 2.1) 

 

Significant leren wordt bereikt door te doen. Zoals hierboven werd aangehaald, is ervaring de sleutel 

tot duurzaam leren. Rogers legt de nadruk op het feit dat onafhankelijkheid, creativiteit en 
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zelfvoorziening bereikt worden door zelfevaluatie en zelfkritiek. Belangrijk is het open staan voor het 

leerproces zelf en de daaruit voortvloeiende verandering. Een andere kijk op experiëntieel leren vinden 

we bij de Amerikaanse leerpsycholoog en pedagoog David Kolb (zie infra). 

 

6.  Leercyclus van Kolb (Theoretische uitbreiding bij 2.2) 

 

David Kolb ontwikkelde de zogenaamde leercyclus (1984) die voortbouwt op het overkoepelende 

concept experiëntieel leren. In dit model, gebaseerd op het werk van Kurt Lewin, onderkent Kolb dat 

duurzaam leren het resultaat is van het cyclisch doorlopen van een proces
3
 waarbij een viertal 

gedragingen op elkaar inhaken. Daarbij staan de leeractiviteiten centraal en niet de leerstofopbouw. 

Hoewel Kolbs model veelvuldig wordt gebruikt in professionele educatie en management context, kan 

het ook zijn nut bewijzen in andere gebieden, zoals bij het aanleren van machinima (zie infra). 

 

 

 

 

7.  De vier stadia van de leercyclus (Theoretische uitbreiding bij 2.2) 

 

Bovenaan het schema vinden we concreet ervaren of ondervindend leren. Het opdoen van werkelijke 

ervaring staat hier centraal. Belangrijk hierbij is dat men zonder vooroordelen met een zeker 

inlevingsvermogen openstaat voor nieuwe ervaringen. Deze activiteit kan simpelweg worden 

omschreven als: ‘doen’. 

 

Door inductie komt men terecht bij reflectief observeren of reflecterend leren. Dit stadium wordt 

gekenmerkt door het nadenken over de waargenomen werkelijkheid. Terwijl een handeling wordt 

gesteld, wordt onze aandacht getrokken door allerlei bedoelde en niet-bedoelde effecten. Over deze 

effecten kunnen we vervolgens reflecteren. Het is belangrijk dat de ervaring vanuit verschillende 

standpunten kritisch wordt geëvalueerd. 
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Het volgende stadium wordt abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren genoemd. Er wordt 

nagegaan in hoeverre de ervaringen en reflecties die samenhangen met de handeling ook 

overeenkomen met de bevindingen die eerder zijn opgedaan. Zit er een rode draad in het verhaal? Kan 

er een algemene stelling worden afgeleid? Er wordt een hypothese geformuleerd die in de toekomst 

wordt getoetst. 

 

Door middel van deductie komen we bij actief experimenteren of experimenterend leren. Er wordt 

gekeken of de basisstelling – een model of schema – in de realiteit stand houdt. Dit gebeurt 

experimenteel door middel van nieuwe handelingen. Deze stap in het leerproces berust op de vereiste 

dat het individu in staat is eigen beslissingen te nemen en die vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. 

 

De kernactiviteit van elk onderdeel van de cyclus komt achtereenvolgens neer op: 

 onderdompelen (waarneming) 

 verhelderen (reflectie) 

 verklaren (inzicht) 

 toepassen (oefening in een andere context) 

waarbij eerst inductief (van concreet naar algemeen) en vervolgens deductief (van algemeen naar 

concreet) te werk wordt gegaan. 

 

Het interessante is, dat het leren kan starten bij elk van de vier stadia, uitgezonderd de concrete 

ervaring, die voortvloeit uit de afwerking van de drie overige elementen. Het model poneert tevens dat 

een ervaring op zich niet genoeg is om te leren. Er moet worden nagedacht over de ervaring zodat er 

generalisaties en concepten kunnen ontstaan die op hun beurt in nieuwe situaties getoetst kunnen 

worden. De leerling moet een verband leggen tussen theorie en actie door te plannen, uit te voeren, te 

reflecteren en vervolgens terug te koppelen naar de theorie.  

 

Ook voor de leraar heeft het model nut. Docenten kunnen het model immers gebruiken om hun 

leeractiviteiten per onderdeel van het cyclisch proces maximale waarde te verschaffen. Het is de taak 

van de docent om de leerling rond de cirkel te ‘jagen’, met de nodige mix van reflectieve, 

conceptualiserende en testende vragen en ideeën. 
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8.  Verdieping van de leercyclus (Theoretische uitbreiding bij 2.2) 

 

Verschillende stadia in de leercyclus
4
 beklemtonen elk andere vaardigheden en kennisvormen. Kolb 

heeft daarom de vier activiteiten uit de cyclus verdiept. Hij doet dit door twee assen aan het model toe 

te voegen; horizontaal en verticaal. 

 

 

 

Zo zal directe ervaring leiden tot kennis door verstaan, of zoals Kolb omschrijft door ‘apprehension’. 

Dit in tegenstelling tot ‘comprehension’ dat voortvloeit uit abstracte conceptualisatie. Hoewel de twee 

begrippen qua vertaling nagenoeg hetzelfde betekenen, bedoelt Kolb twee onderscheiden activiteiten. 

Terwijl apprehension doelt op het aan den lijve ondervinden van de ervaring, zal men bij 

comprehension kennis opbouwen over de ervaring, zonder die rechtstreeks te ervaren. Onder deze 

vorm wordt eerder het leren uit boeken en dergelijke begrepen. 

 

Op de horizontale as komt het begrijpen van de ervaring enerzijds tot stand door ‘extension’, 

gebruikmakend van actieve experimentatie of door ‘intension’, dat betrekking heeft op reflectieve 

observatie. In dit opzicht kan men aan de kant van de observatie de term connotatie (associatie) 

vermelden en aan de zijde van de experimentatie de term denotatie (betekenis). Twee begrippen die 

ontleend zijn aan de semiotiek. 

 

9.  Soorten kennis (Theoretische uitbreiding bij 2.2) 

 

De vier kwadranten van de cyclus worden geassocieerd met vier verschillende types kennis, volgens 

Kolb
5
. 
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In het schema onderscheiden we telkens twee tegenovergestelde begrippen namelijk convergente 

versus divergente kennis en assimilatie versus accommodatie. Ik bespreek achtereenvolgens de vier 

begrippen. 

 

a) Convergente kennis bestaat hoofdzakelijk onder de vorm van feiten of principes omtrent een 

vastomlijnd onderwerp. Problemen hebben juiste en foute antwoorden. Dit onderscheid werd 

voor het eerst gemaakt door Hudson
6
 in 1967. Volgens Hudson worden leerlingen met een 

convergent leervermogen hoger gewaardeerd omdat de meest courante manieren van 

ondervraging focussen op convergente vaardigheden. Voorbeelden van convergente kennis 

zijn onder meer toegepaste wiskunde, kennis van techniek en bepaalde aspecten van taal.  

b) Divergente kennis heeft eerder betrekking op de creatieve dimensie. Deze kennisvorm legt de 

nadruk op het verhalen van ervaringen, zoals in de literatuur, geschiedenis of kunst. 

Beoordeling van de kwaliteit van divergente kennisvaardigheden is veel moeilijker, daar deze 

kennisvorm vooral gericht is op de private sfeer. 

c) Volgens Piaget zijn assimilatie en accommodatie twee tegenovergestelde principes – thesis en 

antithesis – waartussen een synthesis moet onderhandeld worden. Ruw gesproken, beschrijven 

deze twee begrippen de relatie tussen kennis van de externe realiteit en kennis die reeds 

aanwezig is in onze hoofden. Assimilatie kan gezien worden als het plaatsen van specifieke 

gevallen in algemene categorieën terwijl accommodatie eerder een deductieve inslag heeft. 

Kolb ontwikkelde deze begrippen om de relatie tussen het algemene overkoepelende en het 

specifieke te duiden. 

 

10.  Indeling van disciplines (Theoretische uitbreiding bij 2.2) 

 

Kolb en zijn collega’s hebben extensief empirisch onderzoek verricht met als doel verschillende 

vakdisciplines onder te brengen in de kwadranten van de leercyclus, en aldus te koppelen aan 

verschillende kennisvormen. 
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 Breed gesproken behoren de beoefenaars van creatieve disciplines, waaronder 

kunstgerelateerde richtingen, tot het divergente kenniskwadrant. 

 Harde wetenschappen situeren zich in het assimilatief kwadrant. 

 Toegepaste wetenschappen en advocaten behoren tot het convergent kwadrant. 

 Professionelen die eerder op een intuïtief niveau te werk gaan, zoals leraars, behoren tot het 

accommodatief kwadrant. 

 

11.  Indeling van leerlingen (Theoretische uitbreiding bij 2.2) 

 

Honey en Mumford (1982) hebben een typologie van leerlingen
7
 opgebouwd aan de hand van de vier 

elementen in het model van Kolb. Zij onderscheiden activisten, reflectoren, theoretici en pragmatici
8
. 

Kolb heeft zelf ook dergelijk classicificatie-instrument ontworpen, namelijk de ‘Learning Style 

Inventory’ die aan de hand van twee assen in de leercyclus eveneens vier soorten leerlingen 

onderscheidt. 

 

12.  Reflectieve praktijk (Theoretische uitbreiding bij 2.4) 

 

Donald Schön (1983) plaatste bedenkingen bij het ‘batterijmodel’ dat onderwijzers en psychologen 

lang in het vaandel hebben gedragen. Het model – technische rationaliteit geheten – gaat ervan uit dat 

studenten moeten opgeladen worden met kennis waarna zij in het professionele leven die opgedane 

kennis als het ware ontladen. Schön poneert dat dit model ongeschikt is voor een steeds sneller 

veranderende wereld. 

 

Zoals gedefinieerd door Schön omvat de reflectieve praktijk het doordacht evalueren van de eigen 

ervaringen bij het omzetten van kennis in actie, en dit onder begeleiding van een professioneel in de 

uitgeoefende discipline. Het uitoefenen van reflectie tijdens en na het nemen van een actie is een 

belangrijk aandachtspunt bij (professionele) trainingsprogramma’s. Hierbij is een belangrijke taak 

weggelegd voor de mentor van de leerling, die de juiste begeleiding geeft zodat de zelfreflectie van de 

student niet eindigt in zelfrechtvaardiging, opschepperij of zelfbeklag. De theorie van Argyris en 

Schön wordt hier aangehaald omdat zij nuttig is voor docenten van machinima. 

 

13.  Double-loop learning (Theoretische uitbreiding bij 2.4) 

 

Argyris en Schön (1978) maken een onderscheid tussen ‘single en double-loop’ leren. Single-loop 

learning kan best vergeleken worden met de leercyclus van Kolb, waarin prestaties geëvalueerd 

worden aan de hand van reflectie en nadien verbeterd worden. Bij double-loop leren is de activiteit 

onderdeel van een grotere cyclus, waarin reflectie plaatsvindt omtrent het aanvatten van de activiteit 
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en de assumpties die daarin vervat liggen, dit met het oog op het oplossen van complexe problemen. 

Interessant om aan te halen is het concept actieonderzoek. Deze manier van werken wordt dikwijls 

gebruikt als tool om het curriculum te evalueren en indien nodig aan te passen, schrijft Ferraro (2000). 

Het actieonderzoek evalueert de inherente (al dan niet aangeleerde) theorie en hoe deze theorie in de 

praktijk wordt toegepast. Double-loop learning is erop gericht een congruentie te creëren tussen de 

inherente en de veruitwendigde theorie. Dit vereist aan de ene kant een grote mate van betrokkenheid 

en toewijding van de docent en aan de andere kant de durf om bestaande processen ter discussie te 

stellen. Zowel cohesie als creativiteit en innovativiteit zijn sleutelbegrippen bij double-loop learning. 

 

14.  Leren als sociaal proces (Theoretische uitbreiding bij 2.6) 

 

Deze sociale vorm van leren – niet te verwarren met situationeel leren – vindt haar oorsprong in het 

werk van Lave en Wenger. Lave stelt dat leren moet begrepen worden in functie van de activiteit, de 

context en de cultuur waarbinnen het plaatsheeft. Het leermodel gaat uit van zogeheten communities 

of practice, waar men vaardigheden aanleert in dezelfde context waarin deze worden toegepast. Lave 

en Wenger betogen dat leren niet moet worden beschouwd als de overdracht van abstracte en 

gedecontextualiseerde kennis van de ene persoon naar de andere maar als een sociaal proces waarbij 

kennis samen tot stand wordt gebracht. Daar gesitueerd leren contrasteert met de basisprincipes van 

institutioneel leren, kunnen eerder informele aangelegenheden zoals workshops gezien worden als een 

voorbeeld van gesitueerd leren. 

 

Volgens de theorie is leren een alledaagse bezigheid waarbij kennis dynamisch wordt geconstrueerd 

terwijl wij praten, bewegen en zin geven aan onze omgeving. Kennis wordt daarbij gezien als de 

capaciteit om gedrag te coördineren en om dit gedrag aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Hoewel de leerling deel zal uitmaken van een community of practice met eigen overtuigingen, zal het 

individu toch de eigen identiteit proberen integreren binnen de context van verschillende 

overtuigingen. 

 

Een interessante stelling aangaande machinima is dat nieuwe leermethoden, volgens de theorie van 

gesitueerd leren, gevormd worden door het huidige sociale systeem als participant te wijzigen. 

‘Researchers must "get on board" the trends of the instructional design community and reshape 

practice as a participant (as opposed to lecturing or just delivering tools)’, aldus Clancey (1995). 

 

15.  Communities of practice (Theoretische uitbreiding bij 2.6) 

 

De community of practice kan omschreven worden als een groep personen die samenwerken om een 

activiteit van gedeelde interesse te volbrengen. Het is de bedoeling dat de leden van de community 
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door middel van regelmatige interactie beter worden in die bepaalde activiteit. In de meeste gevallen 

gaat het om een samenwerking tussen individuen met verschillende rollen en ervaringsniveaus. 

 

Leerlingen raken betrokken bij de community of practice, die bepaalde gedragscodes en overtuigingen 

behelst. Studenten maken een beweging van de periferie naar het centrum van de gemeenschap, 

waardoor zij telkens actiever en meer betrokken raken bij de specifieke gemeenschapscultuur en 

uitgroeien tot experts. 

 

Volgens Wenger (Smith, 2003, 2009) zijn drie elementen cruciaal in het onderscheiden van 

communities of practice: 

 

 Het domein. Een community of practice is meer dan een groep vrienden. De community heeft 

een identiteit die omlijnd wordt door het gemeenschappelijke interesseveld van de leden. 

 De community zelf: bij het nastreven van hun interesses treden de leden in discussie, helpen 

zij elkaar en delen ze informatie. Kortom, de leden engageren zich om van elkaar te leren. 

 Leden van de community kunnen omschreven worden als beoefenaars van een bepaalde 

activiteit. Zij ontwikkelen een repertoire aan bronnenmateriaal: ervaringen, verhalen, 

instrumenten, manieren om terugkerende problemen aan te pakken, et cetera. 

 

                                                
1 Dit valt te lezen in zijn boek Freedom to learn (1969). Columbus, Ohio: Merrill. 
2 Een facilitator begeleidt groepsprocessen om de kennis die in de groep aanwezig is naar voren te brengen. 

Hierbij probeert een facilitator een groep sterker te maken, door hen hun unieke sterke en zwakke punten te laten 

waarnemen en versterken. Zoals te vinden op http://www.imaginal.nl/nlfaciltating.html  
3 De figuur is te vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb  
4 Deze twee figuren zijn te vinden op http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm  
5 De figuur is te vinden op http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm  
6 Hij doet dit in het boek Contrary Imaginations; a psychological study of the English Schoolboy (1967). 
7 Atherton plaatst een aantal kritische bedenkingen bij de ‘learning styles’ die voortvloeien uit dergelijke 

typologie. Voor meer informatie zie: http://www.doceo.co.uk/heterodoxy/styles.htm  
8 Activisten leggen de voorkeur bij het ‘doen’, ‘ervaren’. Reflectoren observeren en denken na. Theoretici willen 

de onderliggende redenen, concepten en verbanden verklaren terwijl pragmatici willen proberen, zij verrichten 

activiteiten om te zien hoe die precies werken. 

http://www.imaginal.nl/nlfaciltating.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb
http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm
http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm
http://www.doceo.co.uk/heterodoxy/styles.htm
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Bijlage 4  Uitbreiding bij Deel III 

 

1.  Voordelen van de aangewende methodologie (Uitbreiding bij 1.2) 

 

Intensieve bevraging heeft als voordeel dat zij uitermate geschikt is voor exploratief onderzoek, zoals 

hierboven reeds werd aangehaald. Deze vorm van bevraging is verrijkend omdat ze de onderzoeker 

niet-geanticipeerde invalshoeken bijbrengt, het domein van onderzoek helpt structureren, een 

problematiek helpt verfijnen en redeneringen kan blootleggen. Kortom, een onderzoeker leert 

alternatieve standpunten inschatten en waarderen, of kan op deze manier beter doorstoten tot de kern 

van discussies of problemen. 

 

Zoals Lesthaeghe aanhaalt, slaagt men er door intensieve bevraging in om het referentiekader 

doorheen het gesprek te herstructureren. Het grote voordeel hiervan is de mogelijkheid om te ‘proben’ 

of door te vragen. Deze manier van ondervragen zorgt voor een toenemende interne validiteit en 

betrouwbaarheid. Ik ben de mening toegedaan dat de mogelijkheid om concepten nader te definiëren 

en misverstanden omtrent inhoud en betekenis van de vraagstelling en de antwoorden te vermijden, tot 

een meerwaarde heeft geleid. 

 

Een ander voordeel van deze benaderingswijze was de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te 

bouwen met de respondenten. De respondent heeft via dieptebevraging veel minder een gevoel van 

depersonalisatie dan bij gestandaardiseerde bevragingsvormen. Via herformulering en nadere 

specificatie van vragen en antwoorden hoop ik een verhoging te hebben bewerkstelligd van interne 

validiteit en betrouwbaarheid. 

 

2.  Nadelen van de aangewende methodologie (uitbreiding bij 1.2) 

 

In het beschikbare tijdsbestek werden slechts een gering aantal respondenten bevraagd. Dit nadeel 

werd zoveel mogelijk opgevangen door een zorgvuldige selectie van de respondenten en het gebruik 

van de sneeuwbalsteekproef. Een groot deel van de aanpak stoelde op de mogelijkheid van de 

respondenten om tijd vrij te maken voor interviews. Het gros van de gecontacteerde personen stond 

open voor communicatie, hetzij via een mondeling gesprek via Skype, hetzij via mail of chat. Toch 

konden een aantal personen slechts kortstondig en superficieel worden bereikt. 

 

Het grootste nadeel, zoals Lesthaege formuleert, is te wijten aan de flexibiliteit van het design. ‘Een 

sequentie van vragen en antwoorden kan voorgesteld worden als een ontvouwing van mogelijkheden 

(het zogenaamde branching process), waarbij zowel de vraagsteller als respondent een welbepaald 
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spoor kunnen kiezen en bewust of gericht een ander spoor vermijden. Zodoende ontstaan moeilijk te 

achterhalen vormen van interviewer- of respondentbias.’ Door mijn achtergrond in journalistiek heb ik 

gepoogd de interviewerbias te beperken. 

 

3.  Key person bevraging (uitbreiding bij 1.2) 

 

Volgens Lesthaeghe zijn key persons of gunstig geplaatste derden, personen die omwille van hun 

positie in bepaalde takken van de samenleving speciale deskundigheid hebben opgedaan. Ik heb het 

genoegen gehad mij te kunnen informeren bij pioniers op het vlak van machinima zoals Hugh 

Hancock, Paul Jannicola en Kerria Seabrooke. Tevens kwam ik in contact met machinimaproducenten 

Bernhard Drax, Chantal Harvey, Britta Pollmuller en Davy Staelens. Ook een aantal onderzoekers 

werden gecontacteerd: Tracy Harwood, Henry Lowood en Michael Nitsche. En instructeurs in brede 

zin: Robert Kessler en Birgit Segal. Dankzij de sneeuwbalmethode kwam ik in contact met een aantal 

interessante figuren binnen de wereld van machinima, die op hun beurt een meerwaarde boden aan 

mijn onderzoek. 

Door te peilen naar zowel specialistische kennis als de opinies en argumenten van de key persons, 

kwam ik tot een verdieping en verbreding van het behandelde onderwerp. 

 

4.  Feedback van de studenten (uitbreiding bij 2.1) 

 

Kessler claimt dat feedback van studenten in het kader van een non-traditionele cursus als machinima 

een meerwaarde biedt aan het doceren – in lijn met de reflectieve praktijk. De studenten vullen een 

vragenlijst in met meerkeuzevragen, gevolgd door de mogelijkheid om geschreven commentaar te 

geven over de cursus. Bij de meerkeuzevragen beoordeelt de student de cursus door middel van zeven 

stellingen, elk op een schaal van 1 tot 6 (1-Strongly disagree tot 6-Strongly agree). De docent wordt 

eveneens op zeven vragen beoordeeld. Volgende tabel geeft per jaar de scores voor de 7 vragen over 

de cursus, de gemiddelde scores voor de cursus machinima en de gemiddelde score voor de 

beoordeling van de docent. De resultaten worden geïnterpreteerd op een maximum van 6 punten. In 

2007 beantwoordden 27 respondenten de zeven vragen over de cursus en 25 de zeven vragen over de 

docent, in 2008 respectievelijk 38 en 35 en in 2009 23 en 22. 
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Question Machinima Score  

2007 

Machinima Score 

2008 

Machinima Score 

2009 

1.The course objectives were clearly 

stated 

5.41 5.34 5.57 

2. The course objectives were met 5.67 5.42 5.55 

3. The course was well organized 5.19 4.92 5.26 

4. The course materials were helpful in 

meeting course objectives 

5.58 5.03 4.83 

5. Assignments and exams reflected 

what was covered in the course 

5.73 5.42 5.48 

6. I learned a great deal in this course 5.44 5.34 5.48 

7. Overall, this was an effective course 5.67 5.40 5.39 

Composite Score 5.53 5.27 5.37 

Instructor Composite Score 5.64 5.51 5.47 

 

Een aantal bedenkingen bij de tabel. 

 

Om algemeen geldende conclusies af te leiden uit de beoordelingen is het aantal respondenten aan de 

lage kant en fluctueert dit aantal nogal sterk doorheen de drie jaren. Het is duidelijk dat alle 

beoordelingen extreem positief zijn. Bijkomend onderzoek – liefst kwalitatief van aard – zou een 

betere diepgang kunnen verschaffen in de verschillende percepties van de studenten vanaf 2007 tot 

2010. Zonder de kwalitatieve ruggensteun lijkt de tabel een beperkt instrument. Hadden de 

vragenlijsten extreem lage resultaten opgeleverd voor een of meerdere aspecten, dan had de enquête 

kunnen gelden als ‘alarmbel’, waarna de studenten bevraagd konden worden over de redenen van hun 

ontevredenheid. 
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Bijlage 5  Interview met Birgit Segal (18 maart 2010) 

 

Je zit hier bij Graffiti Jeugddienst. Dat is een landelijk erkende jeugddienst. Dat wil zeggen dat wij 

activiteiten doen over heel Vlaanderen. We zitten wel in Gent maar wij doen even goed activiteiten in 

Antwerpen, in Brussel, Limburg, overal. 

 

Wij werken rond het thema alternatieve communicatie. Nu, dat klinkt altijd heel abstract, dat wil 

zeggen dat wij activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren, waarin ze een eigen mening leren 

vormen, kritisch zich kunnen uitdrukken en ook alternatieve manieren vinden om die meningen 

kenbaar te maken. Bij communicatie denkt men al gauw aan het schrijven van een brief, een mail, 

telefoneren of babbelen. Maar je kan dat op veel meer manieren doen. We hebben negen pijlers: text; 

workshops rond tekst, culinair; omdat we in een cultuur leven waarin eten heel belangrijk is, en je kan 

daar heel veel rond doen, opinie: opinie vormen en meedelen, mode; daar kan je ook heel veel mee 

vertellen, beeld, muziek, tekenen, theater en verf; een heel belangrijke pijler omdat wij Graffiti 

Jeugddienst zijn en er zijn heel veel activiteiten die rond graffiti gedaan worden. Professionele pijlers 

als theater zullen we op een heel alternatieve wijze benaderen. Wij zijn geen kunst-educatieve 

organisatie, dwz. in kunst-educatieve richtingen zal je product heel belangrijk zijn, als je daar een 

theaterworkshop gaat volgen dan willen die op het einde een mooi afgewerkt theaterstuk. Bij ons is het 

communicatieaspect het belangrijkste en het is niet erg als er geen mooie tekeningen gemaakt worden 

of geen superstrak theaterstuk, maar het gaat erom dat die kinderen die communicatievorm ontdekken 

en ermee leren experimenteren, en wie weet, kunnen ze daar verder in gaan. 

Dat zijn onze workshops, dat is ook mijn taak hier in Graffiti Jeugddienst. Ik ben educatief 

medewerker, dat wil zeggen dat ik vooral de workshops mee geef, nieuwe workshops ontwikkel, 

vrijwilligerswerking mee ondersteun; begeleiders aantrekken en opleiden. Omdat, wij geven zoveel 

workshops per jaar, dat het vaste team dat hier werkt onmogelijk al die workshops kan geven. Dus wij 

werken met vrijwilligers die heel goed betaald worden. Maar die moeten natuurlijk opgeleid en 

gecoacht worden. De workshops worden gegeven in heel veel modules, dus ofwel is dat drie uur, 

ofwel hebben we er ook die tot een aantal dagen kunnen gaan. Naast workshops geven we ook heel 

veel vormingen, bv. SOS layout, dat zijn vormingen over hoe dat je je affiche of flyer kunt vormgeven. 

Communiceren met jongeren, hoe doe je dat. Hoe kan je jongeren bereiken? Promo Turbo is ook zo‟n 

workshop, of projectmanagement; hoe kan je een project opzetten, begeleiden, hoe breng je dat tot een 

goed einde? We doen ook veel vertegenwoordigingen zoals bijvoorbeeld in de Vlaamse Jeugdraad. 

 

Wij beschouwen jongeren heel breed (12-30 jaar). Er zijn verschillende leeftijdscategorieën omdat een 

workshop voor een tienjarige er heel anders zal uitzien dan een voor een twintigjarige. Daar kan je dan 

heel andere dingen mee doen. Daarom heeft elke workshop een heel uitgebreide handleiding. En die 
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zal altijd aangepast worden aan de verschillende leeftijdscategorieën. Bij de jongsten zullen we veel 

meer focussen op spelletjes, experimenteren en het spelplezier. Terwijl wij bij de zestienjarigen al wat 

technischer zullen gaan, en veel uitdagendere workshops gaan ontwikkelen. 

 

Nu zijn wij bezig aan een project, waarin ik samen met Habbekrats – dat is een organisatie die in heel 

Vlaanderen actief is. Dat is een organisatie voor de zogenaamde maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

Dat is jeugdwerk voor de Mohammeds en dergelijke. Dat zijn geen doetjes. Dat is ook het leuke aan 

games, elke jongere speelt games. Niet elke jongere is geïnteresseerd in films, want machinima is 

zowel gamen als filmen. Niet elke jongere gaat helemaal warm lopen van een film te maken. Maar 

bijna elke jongere zal wel warm lopen van een game. Bij meisjes is dat nog iets anders, ik heb voor de 

machinima van dit project het spel GTA genomen, Vice City. Ik weet niet of daar nu veel meisjes veel 

aan leuk zouden vinden, maar dat is misschien input voor een tweede onderzoek. 

 

Welke software we gebruiken waarom is een enorme zoektocht geweest. Omdat wij, ten eerste, 

technisch heel beperkt zijn. Bijvoorbeeld GTA: San Andreas is al een iets mooiere game, maar om dat 

tegelijkertijd met Fraps te draaien, is niet zo evident. Ik wou echt heel graag met San Andreas werken 

omdat dat spel veel mooiere graphics heeft, maar zelfs met Vice City liep het spel heel snel vast. 

Daarna hebben we dan de beeldschermresolutie aangepast en het dieptezicht en dergelijke. Alles staat 

nu op de minimumwaarden, en dat is de reden waarom wij het oude spel Vice City hebben gebruikt. Ik 

ben mij er ook van bewust dat dat een spel is voor +18 jarigen, de PEGI-normen. Maar anderzijds wil 

je ook wel een leuk spel, en een aantrekkelijk spel, en je wilt niet een te kinderachtig game, zeker niet 

naar het doelpubliek toe, dat zijn geen doetjes de jongens van Habbekrats. Die zijn al best wat gewoon. 

Daar hebben we heel hard mee gespeeld. Hoe gaan we dat aanpakken en welk game is geschikt? 

 

De voorwaarde voor het game was, normaal gezien dat het voor -18 jarigen ook moest gespeeld 

kunnen worden, maar daar zijn we dus niet toe gekomen. We wilden ook een mooie avatar, geen beest 

ofzo dat ze moesten spelen. Nu, als we een workshop maken rond machinima die in het vaste aanbod 

zou komen, is dat wel bespreekbaar, maar nu. Ik ga efkes van de hak op de tak springen, dit project is 

tot stand gekomen in het kader van de Apestaartjaren, de studiedag rond jongeren en nieuwe media. Er 

was mij gevraagd: “Birgit, zet eens een projectje op in het kader van die Apestaartjaren met jongeren.” 

En toen ben ik met machinima op de proppen gekomen, en dat was een beetje een minpunt in die zin 

dat het thema al vastlag. Als ik met die jongeren machinima wou maken dan moest dat gaan over 

nieuwe media en jongeren. En dan leg je jezelf al heel veel beperkingen op waarover het allemaal zal 

gaan en ik denk dat als je World Of Warcraft zou nemen, je al veel minder daarover zou kunnen doen. 

Als voorwaarde om een spel te kiezen wou ik dus wel een of ander fatsoenlijk manneke dat je kon 

vorm geven, die ook redelijk veel bewegingsmogelijkheden had, dus geen platformgame zoals Mario, 

maar liefst in 3D. 
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Qua voorwaarden, het enige wat Bart (onze coördinator) aan mij heeft gezegd, is: “Birgit, doe een 

project voor Apestaartjaren rond jongeren en nieuwe media.” En toen ben ik zelf met machinima op de 

proppen gekomen, ben ik zelf gaan zoeken naar een doelgroep. En een thema en een concept, en al die 

voorwaarden die ik hier nu zeg voor het game, dat zijn dingen waar ik zelf aan dacht. Als het gaat over 

jongeren en nieuwe media dan kies ik best een spel dat er zo en zo uitziet, en bespeelbaar is. Het is dus 

puur nattevingerwerk geweest van mij. Ik heb wel het geluk dat twee vrijwilligers van Graffiti 

Jeugddienst meegewerkt hebben aan het project en een daarvan heeft ooit in de top drie gestaan van 

beste gamer in Europa. Een heavy gamer. Het is trouwens een heel sociale, hij doet ook sociaal-

cultureel werk en aan hem heb ik heel veel steun gehad. 

 

Ik ben op machinima gekomen door Jan Van Looy. Als je elke dag hoort over games, en daar kan je 

dat en dat mee doen, en dat heb ik vandaag gedaan. Dat brengt je wel op ideeën. Ik ben zelf niet echt 

een gamer. Ik weet niet of je Tale of Tales kent, die zitten hier in Gent en ik mag het misschien wel 

een kunstenaarscollectief noemen. Die hebben net een heel mooi game uitgebracht, The Path. En dat 

soort kunstzinnige games zal ik wel eens spelen. Omdat ik die heel mooi vind, en de sfeer boeit me. 

Maar ik ben niet het soort persoon die in haar vrije tijd Farmville zal zitten spelen. 

 

Alles gebeurt volledig vanuit buikgevoel. Het kopen van Machinima for Dummies staat wel bovenaan 

mijn todolijst maar wegens tijdsgebrek heb ik het nog niet kunnen bestellen. Vooral het uitwerken van 

de workshop wil ik beter kunnen funderen. Maar het project moest ineens allemaal heel snel gaan, dus 

ik heb het zonder boek gedaan, en dat lukt ook, natuurlijk. 

 

Het is toch iets complexer dan gedacht. Er zijn heel veel dingen waar ik geen rekening mee had 

gehouden. Bijvoorbeeld, we hebben met die gasten een scenario uitgewerkt, en normaal gezien als je 

een gewone film opneemt; je werkt een scenario uit en dan toets je dat aan je haalbaarheid, als je een 

probleem ziet van een bepaalde setting; „we gaan naar Hawaï‟ bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk niet naar 

Hawaï gaan, hoe ga je dat vertalen, hoe ga je dat probleem oplossen. Maar je kan daar heel creatief in 

zijn, en bij machinima kan je dat eigenlijk niet. Bijvoorbeeld, we hadden een scenario uitgewerkt in 

GTA waarbij we onze avatar willen laten wandelen, en dat is eigenlijk al heel moeilijk, terwijl dat iets 

heel basic is. „Uw peetje loopt over het straat‟, en dat bleek dus al niet haalbaar te zijn.Ik hoop dat ik 

daar een of andere cheat voor kan vinden, het blijkt heel moeilijk om uw avatar in frontal view te 

kunnen filmen. Dat je echt het gezicht ziet en niet enkel het achterhoofd. En natuurlijk, machinima 

mag een beetje stuntelig zijn, dat hoort er gewoon bij, maar dat zijn wel dingen waar ik mij beter op 

had moeten voorbereiden en nu moet ik daar een oplossing voor vinden. 
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De deadline. De machinima wordt getoond – als de kwaliteit hoog genoeg is – tijdens de 

Apestaartjaren op 27 april. Twee weken geleden dinsdag (2 maart) hebben we de eerste sessie gedaan 

van onze workshop. Er zijn in totaal drie workshops doorgegaan. Dinsdag, vrijdag en dinsdag. Elk 

twee uur. Waarin we een machinima hebben gemaakt. Ik ben daar bewust zo vroeg aan begonnen 

omdat ik wat problemen had voordien. Stel dat het echt niet lukt, ik zit met een werkvorm en 

methodiek die ik nog niet helemaal doorgrond had en een heel moeilijk doelpubliek. Dus dat waren 

twee onzekere factoren. Als het niet lukt, heb ik nog altijd tijd genoeg om met de vrijwilligers een 

machinima te maken om te tonen aan op de Apestaartjaren. 

 

De workshop ging er een beetje stuntelig aan toe. Normaal had het veel handiger geweest, hadden we 

hier kunnen zitten, bijvoorbeeld. Maar het doelpubliek van Habbekrats zijn jongeren die heel moeilijk 

mobiliseerbaar zijn, dus het moest sowieso in De Fabriek. Ze hadden daar niet meteen een lokaal met 

tafels en stoelen, waar je de laptops kon zetten. Dat was al een beetje improviseren. 

 

In de eerste workshop heb ik vooral veel voorbeelden getoond, uitgelegd wat machinima zijn en hoe 

ze gemaakt worden. Veel voorbeelden omdat die jongeren vooral visueel werken en woorden minder 

betekenis hebben. In het tweede uur heb ik de opdracht gegeven: doe alsof je in het leger zit en ga een 

bepaald terrein verkennen in het game. Ze hebben toen een uur, drie kwartier gegamet, niet met de 

bedoeling om de missies in GTA te vervullen maar echt om te kijken welke locaties zijn er allemaal, 

waar kan ik allemaal binnen, hoe doe ik dat, hoe beweegt mijn avatar, wat kan die allemaal. Ik had ook 

een heleboel cheats opgezocht op het internet, hoe je mooi weer kan maken, zo van die dingen. Die 

cheats eens uitproberen, wat werkt goed, wat werkt niet. 

 

In de tweede workshop hebben we een scenario gemaakt. Konden ze al zien, wat is er mogelijk in 

GTA en wat niet. Dan hadden ze al wat back-up. Het scenario gemaakt, de beelden gefrapt, helaas zijn 

er niet veel beelden opgenomen omdat die jongens het heel moeilijk vonden om in een spel als ze niet 

wisten wat te doen dan namen ze een geweer en schoten ze iedereen dood en dan was het gedaan. Dan 

hadden ze net een heel toffe locatie gevonden, waarin ze iets wilden opnemen en dan waren ze het 

even beu of er lukte iets niet en dan schoten ze iedereen dood. En dan moet je weer van vooraf aan 

beginnen. Dat was heel moeilijk en daarom was het heel moeilijk om die beelden op te nemen. Ik denk 

dat dat lag aan het doelpubliek, dat zijn jongens die al veel meegemaakt hebben. 

 

Zijn zij warm te maken voor iets als machinima? Ja! Enorm. Het gamen vonden ze superneig. Ze 

gameden al veel op console, minder op pc. In het begin was dat wel even moeilijk met de 

pijltjestoetsen in de auto. Het scenario maken was héél moeilijk. Dat lag opnieuw aan het doelpubliek. 

Dat zijn jongens die niet in plots kunnen denken. Dus als die een verhaal bedenken dan is dat een 

opeenvolging van alledaagse gebeurtenissen waar niks spanning in zit en geen opbouw en het was 



127 

 

ontzettend moeilijk om tot een goed scenario te komen, dat dan ook nog eens in een gamewereld 

gespeeld kon worden. 

 

Ik hoop dat die mensen het ook leuk vonden. Ik ga er nog een eindevaluatie mee doen. Natuurlijk was 

het moeilijk dat ik productgericht moet werken. Ik moest echt tot een machinima komen die voldoende 

hoge kwaliteit heeft om op de studiedag te kunnen tonen. En anderzijds werk je in een heel 

experimentele setting met een experimenteel doelpubliek, en om die twee te combineren, dat had ik 

achteraf gezien beter niet gedaan. Omdat ik heel erg hard heb moeten sturen, ik had veel liever die 

jongens hun zin laten doen en een hele slechte machinima laten maken en dan laten zien: kijk, dat 

hebben jullie nu gemaakt. Vind je dat plezant om naar te kijken en zoniet, hoe kan je daar een sterker 

scenario van maken? Maar wegens tijdsgebrek heb ik het zo niet kunnen aanpakken. Dat is wel heel 

jammer, maar het is nu zo. 

 

Naar de toekomst toe wil ik het heel anders aanpakken. Ik wil benadrukken dat dit nattevingerwerk 

was en dat ik het mezelf heel moeilijk heb gemaakt, om ten eerste binnen een bepaalde tijd te werken 

naar een heel specifiek product met een methodiek die ik niet ken en met een bijzonder moeilijk 

doelpubliek. Ik denk dat als je die factoren samenlegt, dat er een echt mooie machinima uitgekomen is, 

maar het had veel beter kunnen zijn natuurlijk. Als ik beter rekening had gehouden met al die dingen. 

 

Dit was echt een pilootproject. Om te zien wat er mogelijk is en hoe het allemaal werkt. En hoe slaat 

het aan. Ik heb nu relatief veel tijd gehad om een machinima uit te werken met die jongens, maar als er 

een vaste workshop van gemaakt wordt, dan is dat in drie uur. Ik ga dus nu een handleiding moeten 

uitschrijven voor een workshop waarin ze een machinima kunnen maken in drie uur. Ik ga nog moeten 

zien hoe we dat gaan oplossen. Het gaat in drie uur. We maken bijvoorbeeld ook een film in drie uur. 

En nogmaals, het gaat niet om het product maar om het proces dat die jongeren doorgaan.  

 

Ik denk dat de jongeren van Habbekrats gigantisch veel geleerd hebben over hoe een scenario in elkaar 

zit, hoe dat opgebouwd wordt. En ook hoe ingewikkeld dat eigenlijk is. In het begin hadden ze wat het 

idee dat ze het gingen kunnen fiksen door er naar te kijken. En ook dat je veel meer met een game kan 

doen dan enkel gamen. Dat je daar je eigen wereld van kan maken. Dat is natuurlijk mijn perceptie en 

ik weet niet of ze dat er ook hebben uitgehaald. Ik denk dat zij vooral meer verwacht hadden dat ze 

hun eigen verhaal gingen mogen uitwerken. Maar ik zat vast aan een bepaalde richting. 

 

Voor dit project ben ik zelf op zoek gegaan naar een groep jongeren die zin hadden om een machinima 

te maken. Zo ben ik bij Habbekrats terechtgekomen, maar dat hadden even goed Scouts of Chiro 

kunnen zijn. Ze hebben ook niet betaald voor die sessies, het was puur experimenteel. 
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De workshop zelf wordt standaard uitgewerkt en daar wordt een handleiding voor geschreven. Maar 

sommige workshops zijn aangepast voor bijzondere doelgroepen. Daar staat een octopusje bij. En wij 

denken dat die beter toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld migranten, mensen met een motorische of een 

mentale beperking, bijvoorbeeld een tekenworkshop, dat is redelijk universeel. Voor machinima ga ik 

sowieso eerst een gewone workshop uitwerken, gericht op de „gemiddelde jongere‟ en dan kan ik zien 

hoe het bv zou werken voor migrantenjongeren die de taal niet zo goed machtig zijn. 

 

Je hebt zeker geen film- of specifieke culturele achtergrond nodig om machinima te kunnen maken. 

Vooral omdat het scenario dat wij hebben uitgewerkt, totaal geen voorkennis van films of games 

vereiste. 

 

De workshop wordt zeker uitgewerkt voor 16-30 jarigen. En waarschijnlijk ook voor 12-16 jarigen. 

Voor de kleinste leeftijdsgroep dat weet ik het nog niet, omdat zij toch meer de simpelere games 

spelen, à la ketnet dingen. Dat heb ik ook gemerkt dat die gasten heel moeilijk vonden, om uit de 

wereld van GTA te denken, ze zagen een avatar en ze wisten welke sfeer er in het game zat, geweld, 

schieten en drugsmissies, en ze vonden het heel moeilijk om buiten dat kader te denken. Ik denk dat 

dat bij kinderen nog veel meer zal zijn. Als die een of andere game spelen met schildpadjes in, dat dat 

voor eeuwig en altijd een schildpadje zal blijven en niet de plastiek troeteleend van prins Albert kan 

worden. Dat die heel moeilijk buiten het kader gaan denken. Daarom denk ik dat machinima minder 

geschikt gaat zijn voor kinderen. Maar eerder voor mensen die in de ontwikkelingspsychologie iets 

verder staan. 

 

Ik werk bij Graffiti Jeugddienst sinds begin november en het is de eerste keer dat ik meewerk aan de 

Apestaartjaren (3.0). Ik ben wel met de vorige organisatie waar ik werkte, een keer naar de studiedag 

2.2 geweest. Om de twee jaar is er een grote studiedag. Het jaar dat de studiedag niet wordt 

georganiseerd, hebben we kleine workshops, 2.1, etc. Dan er kleine, meer intieme workshops, met 

ongeveer 30 man waarin een bepaald thema wordt toegelicht, bv. gaming was een thema, seksualiteit. 

En ik ben naar een mini Apestaartjaartje geweest. Er wordt onderzoek gedaan bij de jongeren zelf 

maar op de studiedag, dat is voor professionelen. Ik denk niet dat een jongere daar veel te zoeken zal 

hebben, dat hij daar iets interessant gaat vinden. Het is dus vooral voor jeugdwerkers, mensen die 

bezig zijn met jongerencultuur, nieuwe media. Alle jeugdwerkorganisaties komen daar op af, heel 

breed. Ook organisaties die werken met bijzondere doelgroepen, rond jeugdcultuur; zoals LADDA. 

Mensen van Vlaams parlement, beleidsmedewerkers. Onderzoekers (Incluso). Mensen uit de 

kunsteducatieve sector. Er is trouwens zeker een publiek voor. En het filmpje zal daar dan getoond 

worden. 
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Ik moet al het materiaal nog monteren en ik ga zien wat er uitkomt. Het zal een filmpje worden van 

een minuut, twee minuten. Niet zo heel lang. Initieel was het de bedoeling om een machinima te 

maken over hoe de jongeren van Habbekrats de media gaan zien in het jaar 2015. En het was het idee 

om het filmpje te tonen aan de start van de lezing over jongeren en nieuwe media in 2015. Maar dat 

bleek al helemaal niet te lukken want de jongeren van Habbekrats zijn heel atypisch. Die hadden geen 

Netlog en geen Facebook. Die hadden nog nooit gehoord van een iPhone. Ze gebruiken hun gsm enkel 

om te bellen en te sms‟en en niet om filmpjes mee te maken. Dus, nieuwe media, ze hadden geen 

flauw idee wat dat was. En zeker niet hoe het eruit zou zien in 2015. Daar hebben we de doelstelling al 

moeten bijstellen. 

 

Ik vond de verkenning in machinima heel leuk. Het heeft ook heel veel mogelijkheden. Een of twee 

jaar geleden hebben we een filmpje gemaakt in een jeugdgevangenis, maar als je een filmpje wil 

maken met die jongeren, door de privacywetgeving mogen die niet getoond worden bijvoorbeeld. Je 

mag die niet filmen. Toen hadden we een heel gedoe met poppen, levensgrote marionetten, die we 

gemaakt hadden. Dat was eigenlijk nog wel best leuk. Machinima biedt echt wel jongeren 

mogelijkheid om films te maken, zonder dat die goed moet kunnen acteren ofzo. Zo heeft die via dat 

medium de mogelijkheid om zich uit te drukken. Soms heb je jongeren die niet voor de camera durven 

staan of die heel slecht zijn in acteren of iets doen voor de camera en met een machinima kunnen ze 

toch hun avatar laten acteren en dan zijn zij de regisseur en kunnen ze toch een filmpje maken dat 100% 

van hen is, zonder dat ze moeten kunnen acteren. 

 

In dit project, en waarschijnlijk ook in de workshop, zal het een groepsactiviteit zijn. Gewoon al puur 

praktisch, omdat het veel te veel tijd kost om een filmpje zelf te frappen en de dialogen erop te zetten 

en dan nog te monteren. En dat gaat perfect. Het is perfect mogelijk om samen een scenario uit te 

werken en dan iedereen een scène te geven. En dat ze dan die scene kunnen opnemen. Nu had iedereen 

zijn eigen pc maar ik denk dat het haalbaar moet zijn om met twee of drie aan een pc te zitten. Ik denk 

dat de focus dan veel minder snel verloren gaat. Ik denk dat ze dan veel minder snel gaan vervallen in 

„gamen‟. 

 

Qua vereisten, is het wel zo dat we tegen de klant zeggen: „voorzie tenminste zoveel pc‟s waarop we 

kunnen werken‟. 

 

Welke vaardigheden bijbrengen? Het is niet echt een vaardigheid maar eerder een doelstelling, dat ze 

games niet als een cliché benaderen, bv. GTA is een geweldgame maar we hebben verre van een 

geweldfilmpje in gemaakt. Dat ze ook zien dat ze veel meer kunnen doen met een game dan alleen 

gamen. Dat ze daar een filmpje in kunnen opnemen. Ook dat ik hen wat beginselen kan tonen hoe ze 

een scenario maken. Misschien ook monteren, met iets oudere gasten die misschien al wat in 
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Moviemaker gewerkt hebben. En in het algemeen, dat de drempel om de zogenaamde nieuwe media te 

gebruiken minder groot zal zijn. Omdat hoe je het draait of keert, voor heel veel jongeren is dat niet de 

grote evidentie om te beginnen filmen of monteren, dat zijn dingen die nog heel hard afschrikken, 

terwijl dat niet zou mogen. Zo komen ze tot de conclusie dat het veel eenvoudiger is dan ze zelf 

dachten, en dat ze er veel meer mee kunnen doen dan dat ze altijd maar denken. 

 

Nu zijn de drie workshops afgelopen. We hebben een klein beetje beeldmateriaal opgenomen en 

geluid. Met dat materiaal ga ik nu een filmpje monteren. Volgende week dinsdag ga ik dat tonen aan 

die gasten en hopelijk gaan ze het goed vinden, en als blijkt dat ik wat beelden tekort kom dan kunnen 

we misschien nog een paar beelden opnemen. Het is eigenlijk een soort preview die nog aangepast kan 

worden. En dan binnen twee weken, maandag 29 maart, gaat er een toonmoment door in Habbekrats. 

Dat voor dat project. 

 

Daarna ga ik met de twee vrijwilligers aan de slag om uit wat we met dit project geleerd hebben een 

workshop te maken. Meestal maken we een handleiding en testen we die tussen ons al een paar keer 

uit. Een keer dat die handleiding op punt staat, doen we een try-out. Meestal is dat de eerste keer met 

de teamleden hier in huis en de vrijwilligers. Dat gebeurt bijvoorbeeld op het vrijwilligersweekend in 

september of oktober. Dat is het ideale moment om zo‟n try-out te doen. Meestal worden er dan nog 

een aantal adviezen gegeven en aanpassingen gedaan. Daarna doen we een try-out voor een echt 

publiek. Dan wordt dat voor een Scouts, of een Chiro of een Grabbelpaswerking gedaan. En dat wordt 

ook duidelijk op voorhand gecommuniceerd dat het om een try-out gaat. Dan wordt er geëvalueerd of 

ze het goed vinden, of nog een aantal adviezen hebben, waarna een mogelijke aanpassing volgt. En 

dan is het effectief klaar om in het aanbod te zitten. Als alles goed gaat, moet er een 

machinimaworkshop in het aanbod zitten vanaf 2011. 

 

Qua machinima voor meisjes denk ik dat de keuze van de game nog moet afgestemd worden. GTA – 

ik kan er mis in zijn – maar ik denk dat dat spel toch voor 80% door jongens wordt gespeeld. Ik denk 

dat The Sims veel geschikter zou zijn voor meisjes. Maar nogmaals, The Sims was duur en heeft heel 

hoge systeemvereisten en dat was niet mogelijk. Het is mogelijk dat we drie verschillende games 

nemen en afhankelijk van de klant en het doelpubliek een bepaald game gaan kiezen. Dat zijn dingen 

die ik nu voor het moment niet kan zeggen. Er komt ook echt veel bij kijken. Als er een klant een 

workshop boekt met Fruityloops dan moeten we soms aan pc‟s gaan zitten van 15 jaar oud en dat is 

echt niet plezant. Daar heb ik wel een beetje schrik voor, dat het weinig geboekt zal worden omdat het 

geen eenvoudige workshop zal zijn. 

 

Aan scholen en universiteiten worden de workshops normaal gezien niet gegeven omdat wij een 

jeugddienst zijn, en wij werken normaal gezien in de vrije tijd van kinderen. Dus ik denk dat ongeveer 
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10% van onze workshops doorgaan in scholen, tijdens de schooluren, en al de rest is vrije tijd. Wij 

werken vooral in vakanties. Tenzij tijdens een themaweek op school, of cultuurdagen of speciale 

evenementen op school, maar normaal gezien is dat in de vrije tijd. Voorts betwijfel ik het of veel 

jeugdbewegingen beschikken over een uitgebouwd ICT lokaal. En zelf hebben we maar een beperkt 

aantal laptops, waar ik niet altijd op kan rekenen omdat we die ook voor andere workshops nodig 

hebben. 
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Bijlage 6  Interview Hugh Hancock (6 april 2010, Skype) 

 

[6/04/2010 13:45:29] Hugh Hancock zegt: Fire questions at me whenever and I'll answer them ASAP. 

 

[6/04/2010 13:46:31] Bert Bessems zegt: well the main question in my thesis is: does machinima have 

educational potential? 

[6/04/2010 13:46:55] Bert Bessems zegt: could it be used in the curriculum of high schools, 

universities, ... 

 

[6/04/2010 13:47:26] Hugh Hancock zegt: Of course. For starters, it's a fantastic way of learning to 

make films without the expense of film tools, lighting setups, sets, makeup, actors... 

[6/04/2010 13:48:00] Hugh Hancock zegt: And video is the dominant medium of our age. Machinima 

allows people who don't have access to the tools to create the videos they want in real life to make 

them anyway. 

[6/04/2010 13:48:10] Hugh Hancock zegt: There are a million ways to use that power for 

communication. 

 

[6/04/2010 13:48:49] Bert Bessems zegt: so it can tackle all different kinds of genres: like virtual 

journalism, storytelling, ... 

[6/04/2010 13:50:30] Bert Bessems zegt: I read your book machinima for dummies, at least the non-

technical stuff. Why isn't machinima more known to people? 

 

[6/04/2010 13:57:27] Hugh Hancock zegt: At this point I think it is known to an awful lot of people, 

actually. If you Google the topic you'll find it has been featured in just about every major newspaper 

worldwide, that major filmmaking organisations and institutions are aware of it, that just about every 

Internet-connected filmmaker has at least heard the term... There are a lot of misconceptions about the 

term, but when Machinima videos frequently get more views on YouTube than Hollywood trailers, I 

think we're past the point of obscurity. 

 

[6/04/2010 14:00:20] Bert Bessems zegt: but strange enough, when I do the 'ask your friends' test, so 

many people don't know what it is. It has indeed been featured in documentaries, commercials for 

multinational products like Coca Cola and Volvo, filmfestivals feature machinima productions and so 

on. And it is funny that some people I interviewed, like Chantal Harvey and Draxtor Despres, started 

doing machinima without having heard the term. When they were doing it, and started looking for 

kindred spirits, they found out it was called machinima. 

[6/04/2010 14:01:19] Bert Bessems zegt: Am I wrong in saying that it isn't 'mainstream' yet? 
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[6/04/2010 14:01:44] Hugh Hancock zegt: "Mainstream" doesn't exist any more. It was a valuable 

term for a world with 5 TV channels and 4 newspapers, but in 2010 it's not a useful term. 

 

[6/04/2010 14:02:29] Bert Bessems zegt: would you coin a different term to describe widespread 

knowledge of a phenomenon? 

 

[6/04/2010 14:02:33] Hugh Hancock zegt: I'd certainly agree Machinima isn't a household term, 

though. Not totally surprising given it's barely 10 years old as an artform, but certainly one thing that 

has held it up have been problems with intellectual property and commercialisation. 

[6/04/2010 14:03:04] Hugh Hancock zegt: I like "household term" if you really want to talk about 

whether or not it's universally known. 

 

[6/04/2010 14:03:12] Bert Bessems zegt: ok 

[6/04/2010 14:04:04] Bert Bessems zegt: after more than ten years of working with machinima, have 

there been many changes on the field of intellectual property regarding machinima? 

 

[6/04/2010 14:04:48] Hugh Hancock zegt: But personally it's not something I spend a lot of time 

thinking about. Again, the idea that you're either universally known or irrelevant is very pre-Internet 

thinking, IMO. And I'm guessing that when we say "mainstream" we mean "mainstream within 

Western Europe, North America, and Australasia", anyway. 

[6/04/2010 14:06:03] Hugh Hancock zegt: No, there really haven't. The games companies, with the 

honourable exception of Microsoft, haven't really stirred themselves to consider the possibilities of 

Machinima, there's a horrible culture of "it's in the EULA so it must be the law" amongst 00's 

consumers generally, and there's not been any test cases. 

[6/04/2010 14:06:49] Hugh Hancock zegt: The only really positive change has been the growth of 

applications like Second Life and Moviestorm, the latter of which is starting to get to the point that 

really credible films can be made in it, without copyright issues. 

 

[6/04/2010 14:07:09] Bert Bessems zegt: how do you move in that minefield of laws with your 

machinima company? 

 

[6/04/2010 14:07:38] Hugh Hancock zegt: Carefully and with a lot of time spent talking to lawyers. :) 

[6/04/2010 14:08:23] Hugh Hancock zegt: Just because the EULA says you can't do something, 

doesn't mean you can't negotiate directly with the games company. And a lot of limitations are related 

to direct revenue aquisition, which again isn't necessarily something filmmakers should worry about as 

much as many do. 
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[6/04/2010 14:08:49] Hugh Hancock zegt: Virtually nobody's first feature film makes money anyway, 

so it's less of a problem to be unable to sell it than you might think, provided it doesn't cost too much. 

 

[6/04/2010 14:09:48] Bert Bessems zegt: but to be able to make it profitable requires a lot of getting to 

know the legal mumbo jumbo 

[6/04/2010 14:19:06] Bert Bessems zegt: but I guess I'm straying, what it's really all about is the 

educational potential. Do you, by any chance, give workshops in machinima? 

 

[6/04/2010 14:20:18] Hugh Hancock zegt: Legal - exactly, or alternatively now using a tool like 

Moviestorm. 

[6/04/2010 14:20:40] Hugh Hancock zegt: I do indeed give quite a few Machinima workshops, to 

people ranging from schoolkids to Hong Kong government agencies. 

  

[6/04/2010 14:21:01] Bert Bessems zegt: could you tell me a bit more about those workshops? 

[6/04/2010 14:21:51] Bert Bessems zegt: do people contact strange company to get them? how are 

they given? 

[6/04/2010 14:23:09] Hugh Hancock zegt: Yes, people invariably contact me. I give them in person - 

doing a workshop in Second Life might sound very futuristic, but I don't think it's a good idea. 

Generally it's a very old-fashioned lecture/workshop approach. 

 

[6/04/2010 14:24:20] Bert Bessems zegt: showing examples, getting people familiar with the term 

machinima? 

 

[6/04/2010 14:30:09] Hugh Hancock zegt: Generally people who attend these workshops are already 

familiar with the term. It's usually more about showing examples, yes, and going into the detail of how 

to create Machinima themselves. 

[6/04/2010 14:30:47] Hugh Hancock zegt: But yes, I've done a fair number of "introduction to 

Machinima" workshops. The number seems to be getting smaller compared to more detailed "we 

know what it is and want to know more" workshops these days. 

 

[6/04/2010 14:32:06] Bert Bessems zegt: is there a great difference between the introductory 

workshop and the 'we know what it is' workshop? 

 

[6/04/2010 14:33:44] Hugh Hancock zegt: Definitely. The latter's a lot more practically-focussed. I 

generally make a film during the session to demonstrate, or get the attendees to make their first MS 

film. 
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[6/04/2010 14:35:16] Bert Bessems zegt: do you by any chance have a written guide to these 

workshops? a blueprint how you give them? 

 

[6/04/2010 14:36:52] Hugh Hancock zegt: I don't, I'm afraid. 

[6/04/2010 14:36:58] Hugh Hancock zegt:  I tend to write them on the fly. 

 

[6/04/2010 14:37:33] Bert Bessems zegt: so it's really tailored to the customer? 

 

[6/04/2010 14:37:37] Hugh Hancock zegt: Yep. 

 

[6/04/2010 14:38:21] Bert Bessems zegt: and do you have an example of a given workshop? 

 

[6/04/2010 14:38:56] Hugh Hancock zegt: I think there are videos of a few on YouTube. 

[6/04/2010 14:39:09] Hugh Hancock zegt: Can I ask why the specifics are so important? 

 

[6/04/2010 14:39:12] Bert Bessems zegt: I ask this because I'm placing a few cases next to each other; 

I contacted Global Kids organisation in America for an insight in their machinima course, 

 

[6/04/2010 14:39:21] Hugh Hancock zegt: Ah, right. 

 

[6/04/2010 14:39:40] Bert Bessems zegt: I am following up on a youth organisation here in Belgium, 

who are starting out with a machinima workshop 

 

[6/04/2010 14:39:43] Hugh Hancock zegt: Well, I don't have a standard workshop, but here's one 

along the "we know about Machinima" line from the Ephemeral Media workshop in Nottingham. 

[6/04/2010 14:40:06] Hugh Hancock zegt: http://www.youtube.com/watch?v=x6FWzXZo00g 

 

[6/04/2010 14:44:02] Bert Bessems zegt: so you 'teach' machinima to academics as well? what's the 

reason they apply for a workshop? general interest, future research,...? 

 

[6/04/2010 14:44:18] Hugh Hancock zegt: Both. Lots of interest from digital media/new media studies 

people. 

 

[6/04/2010 14:44:59] Bert Bessems zegt: but to satisfy their hunger for machinima, they apply for a 

workshop and don't add it to their curriculum, yet? 
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[6/04/2010 14:45:32] Hugh Hancock zegt: Generally the people whom I'm lecturing to in that case 

tend to be more conference attending postdocs and professors than undergraduates. 

 

[6/04/2010 14:46:24] Bert Bessems zegt: so it's safe to say that the academic world is opening its eyes 

to machinima indeed 

 

[6/04/2010 14:50:52] Hugh Hancock zegt: Definitely. The first academic conference I did on 

Machinima was in 1999. 

 

[6/04/2010 14:51:33] Bert Bessems zegt: do you think America leads in the research on machinima as 

opposed to Europe? 

 

[6/04/2010 14:51:58] Hugh Hancock zegt: Well, they've got the guys at Georgia Tech doing full-time 

research. 

[6/04/2010 14:52:33] Hugh Hancock zegt: OTOH I do a lot more lecturing in Europe, and I don't 

know of people doing similar things in the US. 

 

[6/04/2010 14:53:13] Bert Bessems zegt: and how about workshops? you think many people give 

them, in Europe? 

[6/04/2010 15:12:31] Bert Bessems zegt: the people I interviewed so far seem to be isolated 

individuals, not at all linked to colleges or universities 

 

[6/04/2010 15:13:21] Hugh Hancock zegt: There aren't a lot of people who lecture on Machinima. Me, 

Friedrich Kirshner, some of the other German academics, the Red vs Blue team... 

 

[6/04/2010 15:14:52] Bert Bessems zegt: so in its core - even though a lot more people know of it - 

machinima is still practiced and lectured by a number of individuals/groups 

 

[6/04/2010 15:15:53] Hugh Hancock zegt: it's practised by a lot more people than lecture on it. 

Remember, it's very hard to make money at Machinima creation, so most people are amateurs still.  

 

[6/04/2010 15:17:00] Bert Bessems zegt: do you think a lot of these amateurs, apart from being very 

interested in games and films, use machinima to hone their skills in filming, animation, etc. to be able 

to land a job in the filming world? 

 

[6/04/2010 15:18:30] Hugh Hancock zegt: Some of them do, but I don't think most people, in general, 

are that calcuating. 
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[6/04/2010 15:19:45] Bert Bessems zegt: so most people are enthusiasts? do you think machinima is 

evolving from being rooted in gaming culture to a more open, not per se gaming oriented activity? 

 

[6/04/2010 15:25:03] Hugh Hancock zegt: Nope, I think there are, at last count, at least 8 different 

Machinima cultures. 

[6/04/2010 15:25:24] Hugh Hancock zegt: If you read through the Machinima for Dummies website 

you'll see some articles on the subject. 

 

[6/04/2010 15:25:51] Bert Bessems zegt: ah, that sounds very interesting, in my research I didn't yet 

discern different 'cultures' in machinima 

 

[6/04/2010 15:27:28] Hugh Hancock zegt: WoW filmmaking is split neatly into fan-fiction set in the 

WoW universe and very gameplay-oriented videos. Sims filmmaking is female-dominated, mostly 

about romance and music videos. "Anymation" enthusiasts using Moviestorm and Second Life tend to 

be much more serious about independent narrative and look down on other Machinima creators. Halo 

Machinima creators are surprisingly story-oriented and also very comedy-focussed. And so on. 

 

[6/04/2010 15:28:31] Bert Bessems zegt: wow, yes, now you mention it in this way I recognise the 

different divisions 

[6/04/2010 15:28:53] Bert Bessems zegt: is this based on actual research? 

 

[6/04/2010 15:30:03] Hugh Hancock zegt: It's based on observing and commenting on the Machinima 

world, which I've been doing for a little while now. I don't have any formal statistics or studies. 

 

[6/04/2010 15:31:05] Bert Bessems zegt: ok, but since you're quite the authority on machinima your 

words carry enough weight to be convincing 

[6/04/2010 15:33:01] Bert Bessems zegt: I've got a couple of last questions 

[6/04/2010 15:33:10] Bert Bessems zegt: how do you see the future of machinima? 

 

[6/04/2010 15:37:42] Hugh Hancock zegt: That's a difficult question. I think we're reaching a steady 

state with the games-focussed stuff now. New games will spawn new Machinima scenes, and cool 

films will come out of them. Some games companies may follow Microsoft and release enlightened 

policies about this, which would be cool, but we seem to be entering a period of IP protectionism, so I 

wouldn't bet on it. 
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[6/04/2010 15:38:26] Hugh Hancock zegt: As for the indie stuff, the two questions are "will Second 

Life improve for Machinima production" (because currently it's quite limited) and "will Moviestorm 

find a viable revenue model". If either of those things happen, the future of independent Machinima 

and commercial Machinima is quite rosy. 

 

[6/04/2010 15:39:15] Bert Bessems zegt: so this moment could be considered a turning point? 

 

[6/04/2010 15:40:14] Hugh Hancock zegt: To a certain extent, yes. 

 

[6/04/2010 15:43:24] Bert Bessems zegt: are you contacted by gamedevelopers who are willing to 

incorporate machinimamaking tools into new games? 

 

[6/04/2010 15:46:57] Hugh Hancock zegt: Sometimes, but usually I'm contacted by game developers 

who have already done so, are very proud of them, and then are a bit surprised when I point out the 

problems with said tools, honestly. 

[6/04/2010 15:47:34] Hugh Hancock zegt: The Playstation Home Machinima tool was a particular 

tragedy. They'd put months of effort into a great tool for making movies - but they hadn't included any 

way to save or edit those movies without investing hundreds of pounds. 

[6/04/2010 15:48:14] Hugh Hancock zegt: I wish more game devs would contact me BEFORE they 

start working on their Machinima tools. It's notable that the only tool that really sought early input 

from machinima creators is also the most successful at this point - Moviestorm. 

 

[6/04/2010 15:49:39] Bert Bessems zegt: perhaps because its main goal is to be machinima-oriented, 

while game developers look at their gamers in the first place, and then to the machinima creators? 

 

[6/04/2010 15:52:50] Hugh Hancock zegt: Possibly. Also, I suspect, because the Moviestorm 

developers are Machinima creators themselves, and know that creating a Machinima tool is not as easy 

as it appears. 

 

[6/04/2010 15:54:08] Bert Bessems zegt: do you think machinima could prove a greater success if the 

tools (even though moviestorm is providing a good solution) were more userfriendly? 

 

[6/04/2010 15:57:31] Hugh Hancock zegt: It wouldn't hurt. Certainly the ease of use of Machinima 

tools in an engine are one of the major factors that determine whether it'll be successful. 

 

[6/04/2010 15:57:45] Hugh Hancock zegt: And creating tools that are actually unusuable isn't a good 

investment of time. 
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[6/04/2010 15:59:38] Bert Bessems zegt: indeed, I have one final question. What do you think people 

(can) learn from a workshop machinima? 

 

[6/04/2010 16:06:49] Hugh Hancock zegt: Well, they can learn more about how to express themselves 

with Machinima, or the range of Machinima films out there, or just more about an interesting artistic 

subculture. 

 

[6/04/2010 16:08:09] Bert Bessems zegt: and on the subject of filmmaking? can a course in 

machinima prove a valuable alternative for 'classic' film studies? 

 

[6/04/2010 16:13:04] Hugh Hancock zegt: Well, there are two questions there. 1) Is a course of classic 

film studies any use for teaching filmmaking? (I've not done one, but I hear a lot from people who 

have, and they're rarely positive) and 2) What exactly is in the course? A purely technical course with 

no element of film language, storytelling, actor direction or sound editing would be useless. 

 

[6/04/2010 16:13:27] Hugh Hancock zegt: A course that used Machinima to teach people how to use 

film as a storytelling tool would of course teach them to be filmmakers. 

 

[6/04/2010 16:14:12] Bert Bessems zegt: as I was reading your book, I noticed that filmmaking is a lot 

more complex than I originally thought 

 

[6/04/2010 16:15:10] Hugh Hancock zegt: Machinima isn't filmmaking, it's just a tool, just like a 

camera or a copy of Maya. 

 

[6/04/2010 16:15:53] Bert Bessems zegt: and I had the idea that making machinima is like a very 

encompassing activity, you literally have to consider every aspect of filmmaking before you can make 

a watchable machinima film 

 

[6/04/2010 16:18:57] Hugh Hancock zegt: Exactly so, just like if you were making a digital video film. 

 

[6/04/2010 16:24:40] Bert Bessems zegt: and I'm glad for that, otherwise my thesis would be very thin 

indeed: "introduction and conclusion: machinima doesn't have any educational potential." 

 

[6/04/2010 16:27:00] Hugh Hancock zegt: :) 

[6/04/2010 16:27:04] Hugh Hancock zegt: Anything else you need? 
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[6/04/2010 16:28:01] Bert Bessems zegt: no, thanks, you've been a very very great help! 
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Bijlage 7  Interview met Chantal Gerads (1 april 2010, Skype) 

 

Kan u beginnen met iets over uzelf te vertellen? 

 

Mijn naam is Chantal Gerads, ik ben 52 jaar. Ik heb altijd gewerkt in de tv-industrie in Nederland. Dus 

vroeger alternatieve projecten gedaan in Rotterdam. Ik ben cameravrouw, ik ben editor. Ik ben op een 

gegeven moment naar Valkenburg verhuisd in Limburg. Daar ben ik zeven jaar hoofd beeld geweest 

van een lokale omroep. Daar leer je dus eigenlijk het vak tot in alle finesses. Ik heb ook in België een 

opleiding gedaan bij centra in Hasselt en Genk. Ik ben programmamaker. Ik ben in 2007 

terechtgekomen, naar aanleiding van een tv-programma, in Second Life. Ik was nieuwsgierig naar 

virtuele werelden. En heb daar na een paar maanden ontdekt dat je daar kunt filmen. Eigenlijk 

machinima ontdekt. Het filmen in virtuele werelden ontdekt voordat ik het woord machinima kende. 

Dat is vrij snel ontaard in een grote passie voor machinima. Toen ik eenmaal het potentieel ontdekte 

en daarvoor ook mijn achtergrond kon gebruiken. (geluid laat het even afweten) Ik ben begonnen met 

het registreren van gebeurtenissen in Second Life. Er was in die tijd nog een camera ingebouwd in die 

wereld – dat is nu niet meer, nu werk je met externe software. En van het een is het ander gekomen 

want ik ontdekte dat je alles wat je geleerd hebt, wat je normaal gezien toepast in tv-werk en korte 

films, ook kunt toepassen in machinima. Toen was eigenlijk het hek van de dam. Dat heeft zich heel 

sterk ontwikkeld. 

 

Dus u bent eigenlijk begonnen als virtuele journalist? 

 

Ja, zo kun je het wel stellen, ja. Het – meer dan een journalist – registreren van de wonderlijke dingen 

die mensen doen in virtuele werelden. Want dat verbaasde mij enorm wat mensen allemaal op kunst- 

en cultuur- en ook educatiegebied doen. Dat had ik nooit gedacht. 

 

U bent gebeten door virtuele werelden en dan toevallig machinima beginnen maken? 

 

Ja! Wat ook wel een logische stap was omdat ik ook dat tv-werk in het echt ook al doe. 

 

Heeft dat u geholpen bij het kaderen van machinima? 

 

Jazeker! Je moet denken, drie jaar geleden was het nog minder bekend dan nu. Nu beginnen de grote 

festivals toch machinima uit te nodigen om mee te doen. Heel langzaam maar zeker begint het een 

klein beetje meer mainstream te worden. Drie jaar geleden was het dat zeker niet. 
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Was het toen ook minder gebruiksvriendelijk dan nu? 

 

Ik denk dat afgezien dat de grafische mogelijkheden beter zijn geworden, er weinig veranderd is. De 

spellen zijn wat geavanceerder, de grafische kaarten zijn wat beter en sneller, net als de computers 

maar dat is algemeen, dat is niet alleen voor machinima. Gewoon een verbetering, ja. 

 

Hoever is machinima geëvolueerd in onze Europese cultuur? 

 

Ik denk wel dat het heel specifiek is, dat heel veel mensen er nog niet van gehoord hebben. Als ik 

vertel wat ik doe, dan vertel ik meestal dat het animatiefilms zijn, wat niet helemaal waar is natuurlijk. 

Om mensen enigszins uit te kunnen leggen wat het is, zeg ik dat ik animatiefilms maak en dan stuur ik 

ze naar mijn website en dan komen ze bij mij terug met vragen: hoe doe je dat, dat ziet er toch heel 

anders uit dan de gemiddelde animatiefilm, wat is machinima, dan pas kan ik mensen een beetje 

uitleggen wat ik doe. Maar voor iemand die er nog nooit van gehoord heeft, is het heel moeilijk. 

 

Denkt u dat er nood is aan achtergrondkennis om te beginnen met machinima? 

 

Nee, ik denk niet dat het nodig is, maar het helpt wel. Net zoals bij de meeste dingen, ik bedoel als je 

gaat schilderen is basiskennis natuurlijk heel handig om te kennen maar het is niet nodig. Er zijn 

kunstenaars, er zijn filmers die zonder voorkennis werken en het gewoon doen. Vooral in de 

kunstmachinima zie je veel mensen die heel snel naar een heel hoog niveau gaan. Maar die zich dan 

toch wel veelal beperken tot een genre, in mijn mening. Misschien iemand met de achtergrond die echt 

weet hoe je filmpjes in elkaar steekt, wat de grondregels zijn, dus wie kan filmen zonder dat er 

springers in beeld komen en alle dingetjes die bij normale items ook gelden, alle grondregels. Die zal 

toch veel sneller beter werk leveren dan iemand die begint met muziekclipjes en het kunstwerk 

registreren. De grote kunst is net zoals in het gewone filmen niet alleen registreren maar ook te 

interpreteren. 

 

Denkt u dat er een hoge leercurve is om machinima aan te leren? 

 

Ik denk wel dat er een leerproces is, en hoe lang dat is hangt af van de persoon. Maar je kunt niet 

zeggen: ik ga nu zitten en morgen maak ik een machinima. Natuurlijk, je kunt binnen enkele uren een 

machinima maken, waar je ook heel tevreden mee bent maar als je dan verder gaat en een paar 

maanden later terugkijkt, dan zie je toch dat het een eerste werk is. Net zoals wanneer je je eerste 

schilderij maakt dan gebruik je ook iedere kleur uit de doos, net zoals wanneer je je eerste 

videomontage maakt dan gebruik je ook iedere overgang die je software biedt. En dat is ook bij 

machinima. In het begin wil je teveel, doe je alles. Dat zie je toch aan het werk. Wat niet wegneemt 
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dat er ook mensen zijn die een prima eerste werk leveren. Maar het is een leerproces. Ik ben er nog 

lang niet en ik doe het al drie jaar, en ik doe het redelijk intensief, toch bijna dagelijks. Maar ik loop 

nog altijd tegen nieuwe dingen aan en ik leer nog altijd bij. 

 

U hebt al meer dan 140 producties op uw naam staan, u bent dus behoorlijk productief. 

 

Ja, ik ben heel gedreven. Ik heb een enorme passie voor machinima ontwikkeld. Zover zelfs dat ik 

mijn echte privéwerk steeds meer naar de achtergrond laat gaan. En daar bijna niet meer aan doe nu. 

 

Hoe ziet u de toekomst van machinima? 

 

De toekomst van machinima, denk ik, is nu al begonnen. Ik denk dat binnen nu en twee jaar 

machinima heel bekend, heel groot gaat worden ook. Als je kijkt naar de voordelen die het heeft, die 

wegen bijlange na niet op tegen de nadelen. Het is voor heel veel stromingen heel goed bruikbaar. 

Zeker voor de jeugd, in de Youtubecultuur waarin wij nu leven. Dit is iets wat de jeugd aanspreekt, ik 

heb een dochter van 14, die heel stiekem dan toegeeft thuis dat mama best wel cool is met haar 

Youtube filmpjes. De grote filmfestivals zoals Sundance, heeft al een eerste machinima toegelaten. 

Het Bitfilm festival, File in Brazilië, Atopic in Parijs, die laten allemaal machinima toe, daar heb ik 

ook al aan meegedaan. Het is wachten op de eerste speelfilm in machinima. En ik denk dat die heel 

snel gaat komen, dit jaar nog. Ik ben zelf ook begonnen aan een speelfilm. Ik heb twee jaar gezocht 

naar een goed script, dat ook uitvoerbaar is in machinima want het is natuurlijk heel anders dan 

animatie. Het is wel heel snel maar er zijn ook enorme beperkingen in machinima. Als je die niet kunt 

ombuigen naar voordelen dan heeft het ook geen zin om een film te maken want dan komt er toch 

niemand kijken. Nu ik een script heb gevonden, denk ik dat ik dit jaar nog met een speelfilm ga komen. 

En ik zal heus niet de enige zijn. Het is nu een kwestie van degene die het eerst met een goede film 

komt, die gaat alle persaandacht krijgen en de weg openen voor alle andere machinimatographers, 

zoals wij ons onderling noemen. 

 

Bloodspell is toch reeds een feature film gemaakt met behulp van machinima? 

 

Maar hij is niet bekend bij het grote publiek. In cultkringen maar. We hebben ook ‘The Secret Life of 

Douglas Gayeton’ gehad. Die is op tv uitgezonden geworden. Het duurt ongeveer een half uur meen ik, 

dat is ook in machinima geweest maar daarna werd het weer stil. Als je aan het publiek iets vertelt 

over machinima dan vind je een op de vijfhonderd mensen die weet wat het is. Als het dat al is. Een 

echte publieksfilm heb ik nog niet gezien in machinima. Iets voor het grote publiek. 
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Voor zover ik meende, stond de kwaliteit van machinima nog niet op punt om het publiek te 

kunnen boeien? 

 

Dat is nu aan het veranderen. Ik kan nu in full HD werken. En als ik dat kan, dan kunnen anderen dat 

ook. Ik ben gevraagd als curator voor de worldexpo in Shanghai. En die gaan nu iedere zondag twee 

uur en half machinima brengen dit jaar. Dus de worldexpo in Shanghai dat is toch wel iets, dacht ik. 

Die hebben gezien wat het kan en wat het waard is. En die hebben schermen van vier bij vier meter. In 

het expogedeelte van Madrid, de Madridtent, en die gaan iedere zondag tussen zes en half negen gaan 

die machinima brengen. 

 

Beetje bij beetje wordt die wereld opengetrokken? 

 

Er zijn ook steeds meer bedrijven die het nut ervan beginnen inzien. Op websites zie je korte 

machinimafilmpjes verschijnen die dan in tegenstelling tot een animatiefilm van 30 seconden, die toch 

al kapitalen kosten om te laten maken, kan een machinimafilmpje voor zo’n 500 à 1000 euro in elkaar 

gezet worden. En dat op een heel professionele manier. Als je iemand hebt die het vak verstaat. 

 

Zo heeft Coca-Cola een spotje gemaakt met de engine van GTA. 

 

Dat klopt. En in Nederland had je een reclame voor een ziekteverzekering die heeft ook een deel 

machinima erin zitten. En soms zie ik in reclame tussendoor, in plaats van al die dure animaties, 

particles die je ook in virtuele werelden kunt opnemen. Dus machinima begint erdoorheen te komen 

maar de term of het vak is nog niet bekend. 

 

Voor jeugd en educatie is het echt een uitkomst. Als je ziet dat iedere middelbare school een 

videoafdeling heeft en de jeugd van dertien veertien jaar met dure camera’s en apparatuur de straat 

wordt opgestuurd om een kort filmpje te maken, wat ook heel leuk is en heel leerzaam, en ik kan dan 

laten zien dat je met eenvoudige software, zoals Fraps – wat kost dat, dertig euro – en dan Adobe 

Elements – dat heb je ook voor negentig euro, een beetje een redelijke harde schijf en een redelijke 

grafische kaart, maak je in een dag een filmpje. De kinderen hoeven de deur niet uit en vinden het veel 

leuker dan de filmpjes in de straat. Dan het echte werk. 

 

U geeft dergelijke workshops of lessen? 

 

Ik ben daarvoor gevraagd. Ik ben eigenlijk bezig om ze samen te stellen. Ik heb altijd lesgegeven in 

het bedrijf waarin ik werk en ik heb nu virtueel deze workshops gegeven, in Engeland. Maar de echte 

scholen afgaan, dat moet nog gaan gebeuren. 
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U bent dus een workshop aan het uittekenen? 

 

Ja. 

 

Hoe pakt u dat precies aan? 

 

Wat ik wil gaan doen is, ik zal eerst naar de school moeten om te zorgen dat alles op de computers 

staat die je nodig hebt. Daar kun je geen tijd aan verliezen als er kinderen bij zijn. Ik begin met een 

verhaaltje en laat een paar filmpjes zien. Start de software en ga samen met de kinderen aan de slag. 

Vertel ze wat ze moeten doen. Ik laat ze een heel eenvoudig verhaaltje maken, ik laat ze eigenlijk 

kiezen maar ik leg hen de verhaaltjes redelijk in de mond, want niet alles kan natuurlijk. Ik zet een 

vliegtuig neer, en ik leg wat attributen neer en ik laat de kinderen een verhaal maken. En dan laat ik ze 

filmen met virtuele acteurs en daarna monteren met Elements. Ik zorg van tevoren dat ik wat muziek 

bij me heb, wat plaatjes die de kinderen leuk vinden. En aan het eind van een drie uur, vier uur 

durende workshop, kom je met een filmpje dat je kunt presenteren. 

 

Moet er daar dan nog post-production op gebeuren of is het af? 

 

Met een introductie van een uur en wat filmpjes laten zien, iets erover vertellen en dan iets praktisch 

uitleggen, dan kunnen ze daarna aan de slag mits dat alles van tevoren is voorbereid. Dat die 

computers de juiste software hebben. Dus het moet niet zo zijn dat je daar aankomt met je schijfjes en 

dan moet installeren terwijl al die kinderen staan te wachten. De firewall moet bijvoorbeeld omzeild 

worden want de meeste bedrijven hebben een stevige firewall waardoor je niet in Second Life kunt 

komen. En ik prefereer Second Life omdat het de mogelijkheden geeft tot het bouwen van eigen 

decors en sets. En dat je kunt samenwerken met mensen. Ieder poppetje, iedere avatar is een mens. 

Dus je kunt ook echt een rollenspel doen. Je kunt er een cameraman of vrouw opzetten. Dus anders 

dan GTA en Avatar. Ik heb bijvoorbeeld het spel Avatar gekocht, waar je hele leuke filmpjes mee kan 

maken, maar daar kan je dus alleen de situaties gebruiken die het spel heeft. Je kunt dus zelf niets gaan 

verzinnen, de fantasie is in SL is veel groter. 

 

Moet er van uwentwege gestuurd worden, aangezien SL mogelijkheden biedt tot volwassen 

content? 

 

Dat kan, maar dat kan je helemaal afschermen. Voor jeugd tot zestien jaar is er Teengrid. Daar mogen 

dus helemaal geen volwassen in en daar is alles streng gereguleerd. Als je al het woord seks zou 

intypen dan word je al meteen gewaarschuwd. Dat is op zijn Amerikaans, heel streng. Dat is ook wel 
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heel goed. Maar daarbuiten kan ik, omdat ik zoveel werk in SL, heb ik een eigen stek die ik kan 

afsluiten voor mensen van de buitenwereld. Ik bepaal wie daar op komt en wie niet. En dat is volledig 

veilig. Je hebt echt wel iemand nodig die weet waar hij of zij mee bezig is, maar dat geldt voor iedere 

leraar, iedereen die lesgeeft. 

 

Welke leeftijdscategorieën zou u onderwijzen? 

 

Ik denk dat je het kan indelen voor mensen tot en met zestien, en mensen ouder. Ik denk dat je dat 

voor iedere leeftijdsgroep kunt geven. Mits een aantal aanpassingen. Zowel lager onderwijs als hoger. 

 

Heeft u ondertussen met andere software gewerkt, buiten SL en Avatar? 

 

Ik film ook wel eens in Twinity, dat is ook een virtuele wereld. Die hebben Londen en Berlijn 

nagemaakt. Dus dat begint ook wel al aardig te worden. Maar daar kun je niet zelf bouwen. We 

werken dus wel met andere mensen en die hebben bijvoorbeeld ook filmfestivals die ze importeren 

waar ze filmpjes zien en daar komen avatars naartoe. Je kunt daar ook chatten en rollenspel spelen. Je 

kunt daar niet zo breed als in SL met een blokje ‘eprin’ noemen ze dat, een hele achtergrond maken en 

een foto importeren. Je maakt een foto van de klas, van de leerlingen, met een digitaal cameraatje en 

die importeer je in SL en die plak je op zo’n achterwand. Of een ander decor, dan heb je toch gelijk die 

kinderen aan je zijde. Want dan zien ze zichzelf in zo’n wereld, het poppetje dat ervoor staat. Of je 

zegt: waar wil je de film laten spelen, in Parijs. O, je downloadt een fotootje van Parijs van Google, 

importeert het in SL en je hebt een decor. Zo eenvoudig is het. Als je weet waar je mee bezig bent. Ik 

vergelijk het altijd met Mondriaan. Die man die heeft jarenlang blote engeltjes op plafonds geschilderd, 

cherubijntjes, en heel figuratief. Pas toen hij het vak helemaal onder de knie had is hij abstract 

beginnen schilderen. Daarom is dat ook zo’n succes geworden. Die ideeën die die man had, die 

kleuren, dat was omdat hij het schildersvak verstond. Dat is met de meeste dingen die je goed doet. Je 

hebt eerst dat vak helemaal doorgrond en dan kun je het allemaal gaan uitleggen en goed werk laten 

zien. 

 

Dus een grondige basis is vereist om les te kunnen geven in machinima? 

 

Ja. Ik vind van wel. Er zijn teveel amateurs die machinima een slechte naam hebben gegeven. Dat was 

in het begin, die jongens die er een beetje van wisten, wisten meer dan de rest en die hebben eigenlijk 

een hoop narigheid aangericht. Je kunt iets heel aantrekkelijk maken maar je kunt het ook zo brengen 

dat mensen meteen besluiten om daar nooit meer aan mee te doen. 

 

Op welke manier bedoelt u dat? Dat het teveel op gaming communities was gericht? 
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Een beetje wel ja. In het begin was machinima het opnemen van games dus ja. Daar is het eigenlijk 

mee begonnen. Machinima was in het begin alleen interessant voor mensen in het spel zelf. In WoW is 

dat vooral, daar zie je heel veel van die wedstrijdelementen. Als je zelf meedoet aan die wedstrijden is 

dat leuk, als je daar voor gaat. Maar als buitenstaander kijk je daar naar en je ziet poppetjes rennen en 

schieten en vallen, daar ben je snel op uitgekeken. Maar als je nu kijkt naar de machinima die op dit 

moment in WoW wordt gemaakt dan is dat ook gigantisch verbeterd. Die heeft een hele enorme 

sprong gemaakt. 

 

Dus machinima raakt losgekoppeld van games? 

 

Het is een stap verder gegaan, ja. Het is volwassen aan het worden, ja. Er zijn een aantal grote 

stromingen in machinima op dit moment. Storytelling, gaming – gewoon de verslagen, de journalistiek, 

er is een Duitse meneer die woont in Amerika, Draxtor Despres heet die doet journalistiek op een heel 

hoog niveau. Die maakt nu ook voor verschillende tv-zenders documentaires, maar die is dus echt 

journalistiek bezig. Dan heb je de live machinima. Mensen die ook streamen op het internet. 

Gebeurtenissen in virtuele werelden, zoals mijn filmfestival dat ik georganiseerd heb, dat is achttien 

uur lang gestreamd op het internet. Daar hebben heel veel mensen naar gekeken. Er is heel veel te 

doen over machinima, is dat een single game, een multiplayer game of een live game. Definitie. De 

definitie van machinima is steeds aan het veranderen. Als je kijkt naar de verschillende wiki’s. De 

Amerikaanse wiki en de Engelse wiki neemt, dan zie je een heel andere definitie staan. Het verandert 

steeds. 
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Bijlage 8  Interview met Tracy Harwood (12 mei 2010, Skype) 

 

[9:48:45] Bert Bessems zegt: Hello professor Harwood 

 

[9:49:04] Tracy Harwood zegt: Morning Bert !  You want to talk now? 

[9:52:07] Tracy Harwood zegt: Ask what you want and I'll do my best to answer in proper English! 

 

[9:52:15] Bert Bessems zegt: Thank you 

 

[9:53:06] Bert Bessems zegt: well, my main question at this moment appears to be: why are there quite 

a few workshops on machinima, and so little education in it (yet)? in your opinion of course 

 

[9:54:41] Tracy Harwood zegt: I think you can probably best refer back to comments I made in my 

original email to you.  There are lots of workshops about film making using machinima techniques I 

suspect, workshops that enable participants to quickly turn a rough idea into a more polished and 

finished product that can be enjoyed by an audience whether or not the aims of the film are to educate 

or entertain. 

 

[9:56:34] Tracy Harwood zegt: As I said, machinima is not necessarily an educational goal, although 

the skills of repurposing content, quickly exploring concepts using visuals eg., pre-visualisation, is of 

key benefit to both film studies students, games developers/designers and animation students.  

 

[9:57:44] Bert Bessems zegt: yes, and as I read in an article by Middleton and Mather, it could be used 

for an extensive variety of disciplines, like psychology, sports, business and technology, even 

microbiology 

 

[9:58:42] Tracy Harwood zegt: absolutely, as a way of illustrating ideas so that people who have very 

little experience or understanding of new concepts can begin to formulate ideas - its very helpful for 

this purpose.  It is, therefore, used as an educational tool, if that makes sense? 

 

[9:58:43] Bert Bessems zegt: then why isn't it used more? not as an educational goal per se, but as a 

facilitating tool to explain things, let students co-operate... 

 

[10:00:59] Tracy Harwood zegt: its probably not used that much because it has a high overhead for 

learning how to do it to create polished films - its quick as a tool, but not that quick until you develop 

a deep knowledge of the games engine you want to use, scripting and lighting skills, sound and 



 

149 

 

voiceover capabilities, etc.  Second Life has been used a lot more, but basically this is about 

pupeteering and virtual acting, so quite a lot of these films are not really edited that much. 

 

[10:02:12] Bert Bessems zegt: Hugh Hancock sees a great potential in MovieStorm, easy to use, 

licensefree 

[10:02:47] Bert Bessems zegt: do you think the academic world needs to delve deeper into these new 

technologies? 

 

[10:03:58] Tracy Harwood zegt: Just following from my above point - I think also you have to 

probably bear in mind that the goals of the sciences and humanities subjects often define specific types 

of learning objects as outcomes - ability to synthesise, analyse and evaluate written materials and turn 

them into a written or verbal argument, which perhaps does not suit the visual outputs of machinima, 

because most effort goes into the aesthetic elements. 

 

[10:05:07] Tracy Harwood zegt: With regard to Hugh's comments, yes there are a number of platforms 

that can be used where licensing is less of an issue for creative use but they are not without cost for the 

academic institution - it therefore is more an issue of whether the tools are fit for the educational 

purpose 

 

[10:08:23] Tracy Harwood zegt: I think academic institutions should find ways for students to explore 

a range of newly emerging creative and educational tools in as risk free way as possible but I do also 

think students need to be responsible about how tools are used, and also be sure they understand the 

consequences, commercial implications and impact on their own actions 

 

[10:09:20] Bert Bessems zegt: make them understand that ripping software is wrong? 

 

[10:11:41] Tracy Harwood zegt: if an action is deemed illegal by the country in which they live, work, 

etc., then there is a consequence to that - criminal, social and commercial - until some of these issues 

are resolved at a more global level then there is going to be an imbalance on how some issues are dealt 

with, perhaps not at all by some countries and very severely by others. 

 

[10:13:25] Bert Bessems zegt: yes, there isn't quite an international unity in many issues involving the 

internet, copyright, cybercrime,... 

 

[10:14:04] Tracy Harwood zegt: no, and it makes navigating the consequences of actions very difficult 

because we are all now working across national boundaries without necessarily even knowing it 
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[10:17:50] Bert Bessems zegt: yes, just by the nature of the internet. Do you think education in the 

future will include more interdisciplinary programs? Robert Kessler of the University of Utah is 

teaching a machinima course  that brings together art students (animation) and students computer 

sciences. He told me that this is mainly because entertainment companies seek employees with a skill 

set that differs from the 'traditional' skills like memorising and right-wrong thinking in contemporary 

education. 

 

[10:20:50] Tracy Harwood zegt: Yes, I completely agree, interdisciplinary programmes are emerging 

in UK HE too - for examples, at the Institute of Creative Technologies, we have for 3 years been 

running a Masters (MA/MSc) in Creative Technologies, which blends together modules from Art and 

Design, Humanities and Technologies/Sciences - students may come into the programme with pure 

arts and little technologies skills but the end result is a student who is prepared with a much broader 

technologies skill base that can be used in a range of different types of contemporary jobs, where 

industries are emerging around social gaming, mobile and other phenomena related to new 

technologies 

 

[10:22:18] Tracy Harwood zegt: Machinima is an excellent way of quickly exploring some more 

traditional skills related to film making, say, without the overhead of years of planning and investment 

in expensive equipment 

[10:25:06] Tracy Harwood zegt: as a consequence it does leave the student free to truly explore some 

of the higher level skills that as educators we aspire to enable them to do (critical evaluation, creativity, 

etc) 

 

[10:26:54] Bert Bessems zegt: so, in a brief summary: machinima has its use in interdisciplinary 

programmes combining say, arts, animation, film, gamedesign, media studies and computer sciences 

as a subject, thereby teaching these students the forementioned higher level skills. While more 

traditional disciplines like psychology, history, even sports, etc. could use machinima as a facilitating 

tool for explaining complex situations, but they have to see if the time and the work they have to 

invest in getting to know the tools and making the movies themselves or with the help of experts, is 

worth the educational benefit, is that correctly put? 

 

[10:27:25] Tracy Harwood zegt: one of my colleagues also talks about 'transliteracy' which I think is 

the ability to use and be literate in different types of media (traditional print, but also social 

networking and gaming say) 

 

[10:28:35] Bert Bessems zegt: yes, it seems as though we are evolving into trans-inter-multi-types of 

being 
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[10:28:51] Tracy Harwood zegt: Yes, that's a pretty good summary I'd suggest, and you can see from it 

that the subjects where it appears to be a fit, are using it to explore creative themes, whereas others are 

using it as a means to deliver teaching materials 

 

[10:29:10] Tracy Harwood zegt: sorry, should have said the person - Professor Sue Thomas 

 

[10:30:49] Tracy Harwood zegt: there is a difference between the inter/multi and trans - transliterate 

also means that knowledge is extended well beyond the boundaries of the combining disciplines 

whereas inter and multi are really more about the combinatorial elements. 

 

[10:32:07] Tracy Harwood zegt: Bert, I'm sorry, I need to go to a meeting now - if you have other 

questions do you want to email them to me this morning and I'll write some responses and send back 

over to you later today?  Apols.  Good luck! 

 

[10:32:21] Bert Bessems zegt: no problem. thank you for your time! 
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Bijlage 9  Interview Bernhard Drax (22 april 2010, Skype) 

 

Let‟s get started. See, that‟s how we are here. Always to the point. I‟m from Germany originally, so 

it‟s even worse. It‟s like „let‟s do it now‟.  

 

So you originate from Germany  and you studied there, and you now live in Amerika? 

 

I came to the US in 1996 and I worked for a while in music and then I went back to school to do 

audio-engineering and then we moved back to Germany for two years just to try it out. It‟s not that it 

didn‟t work out, but we decided to move back to the US, and here we are. 

 

And now you are working on machinima with your own production company? 

 

Yeah, and it‟s pretty much a one man production company where Draxtor has become his own brand. 

And I think that‟s not only in Second Life or  machinima, that‟s where the train is going, that people, 

individuals can become their own brands in web 2.0, so they market themselves as a person with their 

specific skills, and I offer complete machinima production, audio and video postproduction, just as a 

regular audio, video postproduction facility, but focused on machinima, because I believe that 

machinima is the democratization of cinema, it puts production tools into people‟s hands, they were 

previously not available because it‟s insanely expensive to buy equipment and to shoot a real film. 

You can do a very low budget film, and people have always done that, but the imagination that you 

might have, you can‟t realize in the physical world like you can with machinima. There is no limit to 

what you can do. 

 

Just imagination? 

 

I think that we are really entering an imagination age now, the digital world and the fact that we can 

distribute and self publish things, the limit is really our imagination. In the old days, my personal 

example is, I‟m 39, and we did a demo with my first band on a cassette tape, and that cost 2000 

Deutsche Mark, just for the studio, and it sounds like shit today. But today, a young band can 

immediately record onto a computer and publish a demo. The excuse that you can‟t do it because you 

don‟t have the money, it‟s not an excuse anymore. I don‟t want to minimize this, in some parts of the 

world, there is of course a big digital divide, or even if you live in the countryside, you don‟t have 

high speed access, and that is a huge problem. But what I am saying is that the production tools, if it‟s 

music, cinema or books, are increasingly in people‟s hands, so there is no excuse to start writing or 

publishing and put it out there. 
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But doesn’t it provide a danger for young people who have to follow with all these evolutions? 

There is a lot of pressure on young people, no? 

 

This is a very important discussion and there are many different facets. A friend of mine said recently 

„I want the times back when the record company told me what is good, and I would buy that. Now I‟m 

completely confused. What should I buy, what should I read? I want my time back with one 

newspaper, two television channels and a record company that tells me what music is good, because 

otherwise I‟m overwhelmed.‟ And then I made a joke; I said you want the sort of Hitler-provided 

channel. Dictators were very happy to provide you with one news channel, but democracy is very 

different. 

 

But you are talking about young people. We have to raise young people media literate. They need to 

be able to navigate these new worlds, and there is a big talk about addiction. Recently a film came out 

called „digital nation‟ which shows people in Korea, playing online games day and night, and then 

they have these addiction schools were they are being treated, there are scandals in china were people 

died at these addiction facilities. We have huge problems, but we cannot turn back the clock, 

information is moving online, the wisdom of the entire societies are moving online. So children have 

to be taught how to not be scared of this stuff, but how to navigate in a smart way, and not get 

overwhelmed. I see it with my own son, I have a six year old son, and we are very engaged. We 

restrict him, and he doesn‟t use it on his own yet, at this age, but he understands already how to 

navigate online, and there is no sign that he is addicted. I find myself much more addicted than he is, 

because I sometimes can‟t shut the thing off because there is so much interesting stuff. If I run around 

in Second Life, I really have to force myself to set the timer and then shut the thing off. 

 

There is this fear that the kids don‟t go outside anymore. I think that only happens if they see a 

negative role model and if they have nobody to give them a balance of what is also interesting. If 

parents and schools provide that, kids will find different things interesting. They will find riding a bike 

as interesting as playing a video game. I‟m absolutely convinced. But if you don‟t give them  a  

bicycle, if you don‟t show them how cool it is to run around in the woods, they won‟t know how cool 

it is. It‟s like raising someone on Mc Donalds. If you raise your kid on Mc Donalds every day, they 

won‟t get appreciation on other types of food. 

 

I think the key is parents, it‟s not only getting involved as a parent, it‟s complex because it‟s very hard 

to survive in today‟s economy. Some parents would love to be involved, but they can‟t because they 

work two jobs. You see it here more than in Europe, people working twelve hours a day and still 

cannot survive. In Germany there is the discussion to give aid and money directly to the children 

somehow, because we had all these scandals where drug addicted parents took the money from the 
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government and bought drugs and liquor with it. The result is not giving any money to anybody, 

because the system is being abused. It just has to be monitored better. We have to find a way to make 

sure that the money directly benefits the children. 

 

So we live in very interesting times, but it‟s also very scaring. I was writing on Facebook that I have 

used Second Life to stop conversating. Basically, when I meet other parents that I don‟t like, and I 

think I don‟t want to hang out with them. So when they ask me what I do, I just answer that I work in a 

virtual world with avatars and we have discussions and make movies. And they look at me like I‟m 

crazy. And when I try to explain it, I sound even more crazy. 

 

I‟m an optimist, but sometimes people scare me. They don‟t realize the revolution that we‟re in and 

how exciting it is and how important it is to teach their children how to navigate it. Things are getting 

demonized. And that has happened over and over again, it happened with comic books, oh, if you read 

comic books you are going to be stupid, it happened to types of music too, like rock‟n roll. I was a 

heavy metal fan, and my mother thought like „oh my god, what is this crap?‟ And I don‟t blame her. 

But I don‟t want to make that mistake. I want to understand what is going on. This is a revolution with 

networks, it doesn‟t matter anymore where you are, that‟s going to have huge implications for work, 

you will be able to work online wherever you are. 

 

Do you think that machinima can be used to teach young people to become more media literate? 

 

I think machinima can do many things. Number one: I spoke here at a few universities and journalism 

schools and to people who want to go to Hollywood. With machinima you can test and practice. It‟s a 

training ground. In the old days, if you wanted a job in Hollywood, people would ask you what you 

have done. You could say that you had good grades in university, but if you haven‟t done anything, 

you wouldn‟t get a job. Today you can make a short movie, a documentary in machinima. You can 

show that you can edit stuff, that you can visually tell a story. You can show this as a demo. That‟s 

number one: machinima is a training ground for people who want to become professionals in that 

industry. 

 

But much more so, especially in Second Life, people interact and discuss very important issues, like 

social issues, there is a lot of activism, there are simulations of for example a tsunami, there are 

locations where people study, there are places where entire famous works of literature are rebuilt. So 

you can go in there, you can film that stuff, you can explain what people do, and then you can show it 

to other people, so they can learn about issues that matter in the so-called real world. So that‟s the 

other aspect. That‟s what I‟m doing. I‟m trying to document what people do and I‟m focusing on the 

stuff that they do that has meaning for the real world. So for instance, when Amnesty International 
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meets in Second Life, to discuss homelessness, and they have an interactive exhibit, where you can 

play a homeless person. Right now, we are building the Brazilian rain forest to show how the cap and 

trade system, which is a very complex system to minimize global warming, is effecting people who 

live in the rain forest. But a machinima of that in a narrative form is still very much needed to explain 

what‟s going on. That‟s maybe the third aspect. So number one is training ground, number two is kind 

of documenting what people do, and number three is explaining what people do. If you combine 

people who play World of Warcraft or any other multiplayer game and you add this to the people who 

are in virtual worlds, that is a huge number, probably a billion. It‟s not a niche phenomenon. So we 

need to understand what is going on. 

 

The best example is these kids in New York city, they really work as if they are working on a big 

budget movie. It is very similar: you have different tasks like filming, choosing the right angles, look 

at the lighting, check the footage, edit the footage, these are skills that you can‟t learn if you are not 

doing it. In film school they do that, but you have to get there. Or you don‟t even want to go to film 

school, but you still want to do those things. For any aspiring filmmaker, I think that there is nothing 

out there that compares to the power that machinima has, to train you in all aspects of film making. 

 

I have the feeling that it’s bigger in the US, because in Europe and Belgium, not many people are 

into machinima. They love seeing Red vs. Blue, but they would certainly not go out and make a 

machinima for themselves or to show to others. I found three or four people that are working on 

it here. 

 

I have a different perspective. I‟ll send you a complete playlist of the last machinimafest in Second 

Life. A lot of machinima were shown, that were also made in other games . Two very prolific people 

are from the Netherlands and one guy from Berlin, even one guy from Nigeria who made a satire 

about the government corruption. The current president manipulated the election and he made a 

machinima about it. So there are people all over the world. Arte, the German-French tv station, made a 

show about machinima. 

 

It‟s not that here in the US machinima is big, I think it‟s still very much all across the world under the 

radar. In gamer circuits people know it, their YouTube channel has about a million subscribers, but 

that‟s still fairly small. 

 

Machinima.com is a business out of L.A. that got some funding, so they are trying to become an 

online television channel that only shows machinima and they are doing a really great job. But I 

wouldn‟t say that machinima is bigger in America. It‟s hard to say. It‟s been around a while and it‟s 

fascinating to me that not even more people are doing it. I‟m waiting for a television channel to buy a 
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show. “Showtime” here bought a show that was made in Second Life when it was super hyped, and it 

was a huge flop, because people don‟t understand it was made in real-time. They compare it to a Pixar 

movie and they think it looks like shit. But it‟s real-time animation, much more like physical film 

making. 

The bottomline is, from my point of view here in the United States, that it‟s really under the radar. 

 

How did you come upon something like machinima, where does your interest come from? 

 

That‟s actually interesting, I didn‟t know what it was. But then, when I discovered Second Life in 

February 2007, I was reading Snow Crash at the time, a Neal Stephenson novel that describes a 

metaverse, and I signed up to SL and my first thought was: wow! This is amazing; this is what I was 

dreaming about since I was ten years old. Basically a place to connect with people from all over the 

world without leaving your physical location. I wandered around for a month and I saw people playing 

animals, I found guys playing “democracy”, they have this town and they have laws and they abide by 

them, it was like an actual city. 

 

I had been a local news director on the radio, so I decided to do a story about it. I wrote a story for the 

radio and I shot some visuals with some screen capturing software. And while I was doing this I didn‟t 

even know the term machinima. I did a story about role playing and about adoption. People who adopt 

virtual baby‟s. I interviewed a psychologist and it turned out that some of these people had terrible 

childhoods, so they role play better childhoods. There is nothing sexual about it. I thought it was 

fascinating. Someone came up to me in SL and said to me „wow, you are really good at machinima‟. 

And I didn‟t even know what that was. So he explained to me that when you film stuff in a virtual 

world, that‟s machinima. 

 

So you re-invented machinima? 

 

I don‟t know, I just applied a very familiar news form. People get an overview of an issue, and then 

they can go in depth themselves. It‟s basically an introduction to a certain issue. That is what they do 

on radio too. So I applied it to this world in order to explain it to, firstly myself, but also to other 

people. It‟s like a translating device. 

 

Since then I have been writing applications to get funding. But I‟m not disappointed that I didn‟t get 

any. I think journalism foundations should give me 50.000 dollars so I could do a really cool show, 

because this stuff needs to be documented. On the other hand, Stanford University has a machinima 

archive project, so stuff stays there and doesn‟t get forgotten. The big problem with games and virtual 
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worlds is, they can disappear. If a game developer goes down, the game is gone. All you have left is 

some snapshots. So machinima is important to document history. 

 

You’re very passionate about it, that’s for sure. 

 

I‟m always passionate about what I do, that‟s important, but it‟s not always easy. When I was in L.A. 

basically delivering pizza to get some money to get back to school, I honestly was passionate about 

delivering pizza too. It‟s not the most exciting job in the world, but if you take pride in your work, you 

are in fact doing import work. 

 

About Stanford university, the person you mentioned, is it by any chance Henry Lowood? I tried 

to contact him by e-mail, but he hasn’t replied yet. 

 

I could send him a reminder to get back to you, because he also likes to talk about what he does.  

They have a conference every year, about the legal aspect. It‟s interesting, because machinima can be 

a problem. There was one guy who made a film about building a concentration camp out of Lego, and 

it was a really great film, but Lego didn‟t like it. There was another guy who made a machinima on a 

very violent game, showing all the violence. The crazy thing was, the game developer didn‟t allow 

him to use it, because they thought it was too violent. So there‟s a lot of legal stuff going on with 

machinima, and Stanford is really taking it seriously. 

 

Are there virtual laws to govern the whole world system? 

 

Yes, there is a second life bar association with real life lawyers and they discuss these things, but 

ultimately, the law is, although SL is global, in legal terms, it‟s the law where the company is. So for 

SL this is Californian law. Actually, I was at a conference with the creators of Grand Theft Auto, and 

they were very cool. I don‟t like violent video games, but I don‟t want to demonize these games, but I 

don‟t like when you win points by killing people. But I don‟t believe that people get violent by playing 

violent games. The lead lawyer of GTA was talking about these things because they were sued by a 

few people who claimed that some acts of violence were triggered by the game. Bottom line was, they 

have to sue under the US law, and the law here is different. It‟s very complicated, even with the world 

becoming more globalized and all, yet still so many different law systems. 

 

This is again so interesting because so many people don‟t realize that. People are overwhelmed by the 

internet, let alone the virtual world. I believe that they change not only how we interact legally, but 

also what „real‟ means. Because, if I‟m in SL at a party or an exhibit, It‟s very real. I was online 

yesterday, and my father, who lives in Munich, logged on (he‟s 69 years old) and we played hide and 
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seek. I was building a labyrinth in SL and then we were trying to find each other. So if someone asks 

you „what have you been doing this morning?‟ I would say „well, I played hide and seek with my 

father‟. And then people say „what? That‟s crazy, your father isn‟t even here‟. And I say we played it 

in a virtual world, and it was very real. For my son it‟s just spending time with his grandpa. For a lot 

of people this is very scaring. It‟s scary like the Matrix, like being taken over. 

 

It needs to be put in perspective. I think that‟s the main problem why people are afraid of it. They 

don‟t know what it is and they have this natural fear of something new perhaps? 

 

There is a fear of new things that has always plagued mankind. I can sympathise with that, life is 

complicated, we‟re being thrown at this earth and we are going to die at some point. And things are 

changing so fast, so this is a very scary time. But precisely because it‟s so scary and overwhelming, 

we have to calm down, do some yoga, breathe slowly and look at this from the outside a little bit and 

just don‟t panic. And now, a lot of things are panic reactions. From politicians, from parents… 

 

There are so many opportunities as well, we are having a conversation and we are practically on the 

other side of the world. And for free. 

This kind of communication is absolutely transformative. And with games and virtual reality you can 

add a sense of space to this. My uncle came to the US in the fifties and they were able to make one 

phone call per year, because it was so expensive. It can only benefit us if we have this global 

communication. We should have realized earlier that the main problems we have, are global problems 

that we cannot solve in an isolated area. In order to solve problems, we need to communicate. It‟s so 

fascinating to me, while we are facing all these really scary things happening, that technology is 

advancing at the level where we can at least communicate and maybe even use that technology to 

solve these problems. That seems to be the story of mankind also. Some people accuse you of being a 

technologist, as if it were a religion. I‟m not a technologist, I consider myself  a pragmatist. When 

stuff is out there that I can use to reach my goal, I‟m going to use it. It‟s not that I‟m praying at the 

shrine of technology every morning, but why wouldn‟t I use it to apply it to these problems.  

 

What I‟m doing right now for the US government, they hired me to document a project between 

students from L.A. and Cairo. I did a little piece a few months ago, but we‟re doing a real project 

between students. Two months ago it was done by professors, but now there are ten, fifteen students in 

L.A. and Cairo, architecture students, and they are going to design and build a huge piece of land with 

mixed houses. And then they will build this for real in Cairo. These kids have never met for real, they 

only communicate online. This is what president Obama said last year: we need to create networks 

that enable these communications. And we have these networks. In the Obama administration, he has 
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ten, twenty people who are very forward thinking in using technology for education. In Germany, I see 

something completely different. There they are always talking about how scary stuff is.  

 

Two very different ways of life, I guess. Wasn’t it a big clash between living in America and 

living there in Germany? 

 

The cliché is true in some regard that in Germany people tend to see the negative things. Here in the 

US there‟s more an uplift spirit where people think things are possible. When we moved back to 

Germany in 2006, it felt like that.  People were really pessimistic. It‟s not like people here are always 

so happy, but it‟s a big difference in believing, there‟s a different energy in California I think. It‟s a „I 

can do it‟-energy, in Germany it‟s more like I have to think about it for a month, and then I will think 

about it some more. Here it‟s more „I‟m going to try it, and if it doesn‟t work out, I‟m going to try it 

again.‟ In Germany they don‟t even go through that trial phase. Their theoretical thinking about things 

takes so long that they never get anything done. 

 

Well, that’s interesting. I have never been to America, and Europe and America seem like two 

different worlds. 

 

I wouldn‟t say it‟s that different.  America is many different countries in itself, that‟s what Europeans 

tend to forget. California for example is like a complete different planet. We speak the same language, 

but there is a complete difference in mind set. If you go to the south here, there is still a lot of racism 

and they speak openly about it. That‟s just unthinkable here. So America is not so uniform. That‟s a 

big problem for Obama or any president. He has to make decisions for people who are very different. 

But what is the same in the US is the sense of possibility that you can do things. That has to do with 

how big the country is. If you look out of the window and the view is endlessly, it‟s just a different 

experience than Europe where you have much higher population and you also have these ten thousand 

different languages and cultures. When you drive an hour west, you get into a different country with  a 

completely different language. But I‟m certainly not an expert on cultural things like that. I‟m just a 

machinima journalist. I‟m not even a journalist, I just play one in SL.  

 

It’s all really cutting edge , because I have the same when I contact people and I say I’m making 

a thesis about machinima. People are like what the hell is machinima, and when I explain it’s 

like gaming, but not gaming because you’re making a film, but not really because it’s 

animation… 

 

People want very simple answers, and that‟s why it‟s so difficult to explain. What I find so fascinating 

about machinima is that it‟s so much more related to real world filmmaking because you can prepare 
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yourself very well, but if you go in, everything is different. People don‟t show up, things collapse, … 

all this stuff is what filmmaking is about. To deal with stuff that happens in real time. That‟s what a 

director does. A director is a warrior who has to conduct the battle. You have to go with the flow in 

the moment. 

In digital animation, you get high quality visuals, but you just sit there and control everything. With 

machinima, you can‟t control everything, like your actors. That‟s what is so fascinating and at the 

same time so annoying. I have done a few promotional movies with fifty other avatars, and it‟s total 

chaos. They get bored and start talking, and you are trying to film it. 

 

Do you think it’s easy to use, do you think it has educational potential on the level of helping 

teens or whatever age? 

 

Absolutely. I think you can train yourself and apply it in the real world. If you film machinima, you 

will be much more experienced when you do it in real life. You will learn to calm yourself. That‟s 

what a director needs to be while shooting a real movie. He needs to be in control.  

When I worked here in the radio station, we made daily news. I had people in here from journalism 

schools, but when you send them out, they panic, they forget the batteries, they come back with three 

hours of footage for a five minute story. All these practical things, they were not prepared for at all. 

With machinima, if you want to be a filmmaker, this is the perfect training ground. You learn how to 

deal with actors, you learn how not to panic. You learn to improvise. They don‟t learn that at school.  

 

Do you have experience with other kinds of games, or just Second life? 

 

I have absolutely no experience. Just in SL. I have never made anything in any other game. I‟m 

completely fascinated about what I saw at the machinima conference. But I‟m so busy in SL, I don‟t 

have the time for other things. In SL you have much more control over everything. You can build your 

own set, which you can‟t in a game. I find it so awesome watching people working around these 

limitations and use them to their advantage. That kind of creativity is just crazy. 
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Bijlage 10  Evaluatieformulier Workshop 

 
 

EVALUATIEFORMULIER WORKSHOP 

 

Om deze workshop naar de toekomst toe aan te passen en te verbeteren 
vraag ik u om deze korte vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer vijf 

minuten. De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Indien u 

verdere vragen heeft over de vragenlijst of het doel ervan, gelieve een 

mail te sturen naar: (student.naam@adres.com) 
 

 

Vul in: 

 
Naam: ___________________________ 

Leeftijd:______ 

 

INSTRUCTIES 
 

Gelieve het antwoord dat het best uw mening vertegenwoordigt te 

omcirkelen op de volgende stellingen. Waardeer aspecten van de 

workshop op een schaal van 1 tot 5: 
1 = helemaal oneens, meest negatieve indruk 

3 = niet oneens, niet eens, neutrale indruk 

5 = helemaal mee eens, meest positieve indruk 

 

 
INHOUD VAN DE WORKSHOP (omcirkel uw antwoord) 
1=Helemaal oneens 2=Oneens 3= Niet oneens, niet eens  4=Eens 5=Helemaal eens 
 

1. Ik was voldoende geïnformeerd over    1 2 3 4 5 

   de objectieven van de workshop. 

 

2. De workshop voldeed aan mijn verwachtingen.   1 2 3 4 5 

 
3. De inhoud was relevant voor mij.     1 2 3 4 5 

 

OPBOUW WORKSHOP (omcirkel uw antwoord) 

 
4. De objectieven van de workshop waren   1 2 3 4 5 

    duidelijk voor mij.     

 

5. De activiteiten van de workshop hebben mij   1 2 3 4 5 
    kennis en vaardigheden aangeleerd.    

 

6. Ik kreeg de kans om de vaardigheden voldoende  1 2 3 4 5 

    te oefenen. 
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7. De moeilijkheidsgraad van de workshop was goed. 1 2 3 4 5 

 

8. Het tempo van de workshop was goed.   1 2 3 4 5 
 

INSTRUCTEUR WORKSHOP (omcirkel uw antwoord) 

 

9. De instructeur was goed voorbereid.     1 2 3 4 5 
 

10. De instructeur was behulpzaam.     1 2 3 4 5 

 

11. De instructeur toonde grondige kennis   1 2 3 4 5 
      van het onderwerp.   

 

RESULTATEN VAN DE WORKSHOP (omcirkel uw antwoord) 

 
12. Ik bereikte de objectieven van de workshop.   1 2 3 4 5 

 

13. Ik zal de aangereikte vaardigheden zelfstandig  1 2 3 4 5 

     kunnen aanwenden. 

 
14. De workshop was een goede manier om deze  1 2 3 4 5 

      vaardigheden aan te leren. 

 

ALGEMENE SCORE (omcirkel uw antwoord op een schaal van 1 tot 10 
waar 1 de laagste score en 10 de hoogste score vertegenwoordigt) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
15. Hoe zou u de workshop verbeteren? (duid aan wat u zou verbeteren, u 

mag meerdere stellingen aanduiden) 

___meer informatie verstrekken voor de workshop begint. 

___de objectieven van de workshop beter verduidelijken. 

___de hoeveelheid aangereikte inhoud verminderen. 
___meer inhoud toevoegen. 

___de inhoud meer up-to-date brengen. 

___de manier van instrueren aanpassen. 

___de activiteiten uitdagender maken. 
___de workshop gemakkelijker maken. 

___de workshop moeilijker maken. 

___het tempo van de workshop laten dalen. 

___het tempo van de workshop laten stijgen. 
___meer tijd vrijmaken voor de workshop. 

___de workshop inkorten. 

___de testjes in de workshop aanpassen. 
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16. Zou u nog andere verbeteringen aanraden? Zoja, welke? (gelieve uw 

antwoord in enkele zinnen neer te schrijven) 

 

 
 

 

17. Wat vond u minst interessant aan de workshop? (gelieve uw antwoord 

in enkele zinnen neer te schrijven) 
 

 

 

 
18. Wat vond u het interessantst aan de workshop? (gelieve uw antwoord 

in enkele zinnen neer te schrijven) 

 

 
 

 

 

 

Bedankt voor uw tijd! 
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Bijlage 11  Evaluatiescores Robert Kessler 

 
p.s. Here are the evaluation scores. 

 

  course/instructor feedback report           

 

Partnership for Teaching & Learning Assessment Project      

Course:        CP SC 5964-001, Spring 2007 

Title:        Special Topics 

Instructor:        KESSLER,ROBERT R 

  

            

Forms Received:        27 

                Course Average: Average of all responses to course questions for all CP SC 5964 - 

001 for Spring 2007 

                Subject Average: Average of all responses to course questions for CP SC courses 

for Spring 2007 

                University Average: Average of all responses to course questions for all university 

courses for Spring 2007 

  

        • This graph represents a comparison of the individual course average to the subject (CP 

SC) and university averages for Spring 2007 

        • Click here for more information about this graph 

 

Course Items 

  

1. The course objectives were clearly stated. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        51.9%        (14)        44.1%        47.5% 

Agree        40.7%        (11)        39.7%        36.5% 

Somewhat Agree        3.7%        (1)        10.0%        9.9% 

Somewhat Disagree        3.7%        (1)        3.4%        2.7% 

Disagree        0.0%        (0)        1.2%        1.6% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.6%        1.8% 

  

2. The course objectives were met. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        74.1%        (20)        43.7%        46.1% 

Agree        18.5%        (5)        37.0%        36.3% 

Somewhat Agree        7.4%        (2)        12.5%        11.1% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        3.6%        2.9% 

Disagree        0.0%        (0)        1.5%        1.7% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.7%        1.9% 

  

3. The course content was well organized. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        46.2%        (12)        43.7%        46.6% 

Agree        30.8%        (8)        33.6%        32.3% 

Somewhat Agree        19.2%        (5)        13.1%        12.0% 

Somewhat Disagree        3.8%        (1)        5.2%        4.1% 
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Disagree        0.0%        (0)        1.9%        2.4% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        2.4%        2.5% 

  

4. The course materials were helpful in meeting course objectives. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        65.4%        (17)        42.5%        45.4% 

Agree        26.9%        (7)        32.2%        32.8% 

Somewhat Agree        7.7%        (2)        14.4%        12.3% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        5.8%        4.4% 

Disagree        0.0%        (0)        2.5%        2.6% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        2.6%        2.5% 

  

5. Assignments and exams reflected what was covered in the course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        76.9%        (20)        46.9%        48.2% 

Agree        19.2%        (5)        34.1%        32.6% 

Somewhat Agree        3.8%        (1)        12.2%        11.0% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        3.9%        3.7% 

Disagree        0.0%        (0)        1.1%        2.1% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.8%        2.4% 

  

6. I learned a great deal in this course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        66.7%        (18)        48.0%        47.4% 

Agree        25.9%        (7)        30.2%        30.0% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        14.1%        12.9% 

Somewhat Disagree        3.7%        (1)        3.3%        4.1% 

Disagree        0.0%        (0)        1.8%        2.7% 

Strongly Disagree        3.7%        (1)        2.6%        2.9% 

  

7. Overall, this was an effective course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        74.1%        (20)        46.0%        46.7% 

Agree        22.2%        (6)        32.5%        31.8% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        12.3%        11.6% 

Somewhat Disagree        3.7%        (1)        4.4%        4.0% 

Disagree        0.0%        (0)        2.3%        2.8% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        2.4%        3.2% 

                Instructor Average: Average of all responses to instructor questions for CP SC 5964 

- 001 for Spring 2007 

                Subject Average: Average of all responses to instructor questions for CP SC courses 

for Spring 2007 

                University Average: Average of all responses to instructor questions for all 

university courses for Spring 2007 

  

        • This graph represents a comparison of the individual instructor average to the subject 

(CP SC) and university averages for Spring 2007 

        • Click here for more information about this graph 
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Instructor Items: KESSLER,ROBERT R 

  

1. The instructor was organized. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        52.0%        (13)        48.1%        48.8% 

Agree        36.0%        (9)        35.3%        34.1% 

Somewhat Agree        8.0%        (2)        9.5%        10.3% 

Somewhat Disagree        4.0%        (1)        3.9%        3.0% 

Disagree        0.0%        (0)        1.6%        1.7% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.6%        2.0% 

  

2. The instructor was available for consultation with students. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        96.0%        (24)        55.2%        53.0% 

Agree        4.0%        (1)        33.5%        31.6% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        6.6%        9.5% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.3%        2.7% 

Disagree        0.0%        (0)        0.9%        1.3% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.5%        1.9% 

  

3. The instructor demonstrated thorough knowledge of the subject. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        44.0%        (11)        58.8%        60.4% 

Agree        32.0%        (8)        30.7%        28.3% 

Somewhat Agree        16.0%        (4)        6.6%        7.2% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.2%        1.7% 

Disagree        8.0%        (2)        0.4%        0.9% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.2%        1.5% 

  

4. The instructor presented course content effectively. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        64.0%        (16)        48.1%        48.5% 

Agree        28.0%        (7)        32.7%        30.2% 

Somewhat Agree        4.0%        (1)        10.6%        11.7% 

Somewhat Disagree        4.0%        (1)        4.5%        4.4% 

Disagree        0.0%        (0)        1.9%        2.5% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        2.2%        2.7% 

  

5. The instructor created/supported a classroom environment that was respectful. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        88.0%        (22)        55.5%        55.1% 

Agree        12.0%        (3)        33.8%        30.9% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        6.8%        8.2% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        1.7%        2.4% 

Disagree        0.0%        (0)        0.6%        1.3% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.5%        2.1% 

  

6. As appropriate, the instructor encouraged questions and opinions. 

Response        Instructor        Subject        University 
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Strongly Agree        92.0%        (23)        58.0%        56.1% 

Agree        8.0%        (2)        30.6%        29.4% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        7.8%        8.6% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        1.7%        2.6% 

Disagree        0.0%        (0)        0.7%        1.4% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.2%        1.9% 

  

7. Overall, this was an effective instructor. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        84.0%        (21)        53.8%        52.4% 

Agree        12.0%        (3)        32.2%        30.3% 

Somewhat Agree        4.0%        (1)        7.8%        9.4% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.7%        3.2% 

Disagree        0.0%        (0)        1.8%        2.1% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.8%        2.6% 

 

============================================ 

 

Course: CS 5964-001, Spring 2008 Title:Special Topics Instructors:   KESSLER,ROBERT R   

Course Items 

  

1. The course objectives were clearly stated. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        47.4%        (18)        48.3%        49.6% 

Agree        39.5%        (15)        39.2%        36.0% 

Somewhat Agree        13.2%        (5)        8.2%        8.8% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.2%        2.5% 

Disagree        0.0%        (0)        0.9%        1.4% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.3%        1.7% 

  

2. The course objectives were met. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        50.0%        (19)        47.0%        48.2% 

Agree        42.1%        (16)        38.6%        35.8% 

Somewhat Agree        7.9%        (3)        10.0%        9.8% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.3%        2.8% 

Disagree        0.0%        (0)        0.6%        1.6% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.5%        1.8% 

  

3. The course content was well organized. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        36.8%        (14)        46.3%        48.6% 

Agree        31.6%        (12)        34.7%        32.1% 

Somewhat Agree        23.7%        (9)        11.6%        10.8% 

Somewhat Disagree        2.6%        (1)        4.4%        3.9% 

Disagree        5.3%        (2)        1.3%        2.2% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.8%        2.4% 

  

4. The course materials were helpful in meeting course objectives. 

Response        Course        Subject        University 
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Strongly Agree        44.7%        (17)        45.4%        47.3% 

Agree        26.3%        (10)        34.2%        32.6% 

Somewhat Agree        18.4%        (7)        11.9%        11.1% 

Somewhat Disagree        7.9%        (3)        4.6%        4.1% 

Disagree        2.6%        (1)        2.2%        2.5% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.8%        2.4% 

  

5. Assignments and exams reflected what was covered in the course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        52.6%        (20)        50.4%        49.8% 

Agree        39.5%        (15)        36.3%        32.3% 

Somewhat Agree        5.3%        (2)        8.9%        9.9% 

Somewhat Disagree        2.6%        (1)        1.7%        3.5% 

Disagree        0.0%        (0)        1.0%        2.1% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.8%        2.3% 

  

6. I learned a great deal in this course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        63.2%        (24)        51.9%        49.0% 

Agree        26.3%        (10)        31.8%        30.0% 

Somewhat Agree        2.6%        (1)        9.1%        11.8% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        3.3%        3.9% 

Disagree        5.3%        (2)        2.1%        2.7% 

Strongly Disagree        2.6%        (1)        1.8%        2.8% 

  

7. Overall, this was an effective course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        57.9%        (22)        49.3%        48.4% 

Agree        28.9%        (11)        34.6%        31.6% 

Somewhat Agree        7.9%        (3)        9.2%        10.6% 

Somewhat Disagree        5.3%        (2)        2.8%        3.8% 

Disagree        0.0%        (0)        2.0%        2.6% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        2.0%        3.0% 

                Instructor Average: Average of all responses to instructor questions for CS 5964 - 

001 for Spring 2008 

                Subject Average: Average of all responses to instructor questions for CS courses for 

Spring 2008 

                University Average: Average of all responses to instructor questions for all 

university courses for Spring 2008 

  

        • This graph represents a comparison of the individual instructor average to the subject 

(CS) and university averages for Spring 2008 

        • Click here for more information about this graph 

 

 

 

 

Instructor Items: KESSLER,ROBERT R 

  

1. The instructor was organized. 
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Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        57.1%        (20)        46.6%        50.7% 

Agree        37.1%        (13)        38.2%        34.0% 

Somewhat Agree        2.9%        (1)        9.9%        9.1% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.5%        2.8% 

Disagree        2.9%        (1)        1.3%        1.6% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.4%        1.8% 

  

2. The instructor was available for consultation with students. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        68.6%        (24)        52.2%        54.7% 

Agree        31.4%        (11)        34.2%        31.1% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        9.4%        8.6% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.0%        2.6% 

Disagree        0.0%        (0)        1.0%        1.2% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.3%        1.8% 

  

3. The instructor demonstrated thorough knowledge of the subject. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        45.7%        (16)        54.9%        62.4% 

Agree        42.9%        (15)        33.9%        27.9% 

Somewhat Agree        5.7%        (2)        7.2%        6.0% 

Somewhat Disagree        2.9%        (1)        2.0%        1.5% 

Disagree        2.9%        (1)        0.6%        0.8% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.5%        1.4% 

  

4. The instructor presented course content effectively. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        48.6%        (17)        47.1%        50.5% 

Agree        40.0%        (14)        35.6%        29.9% 

Somewhat Agree        2.9%        (1)        11.0%        10.5% 

Somewhat Disagree        5.7%        (2)        3.1%        4.1% 

Disagree        2.9%        (1)        1.4%        2.4% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.9%        2.5% 

  

5. The instructor created/supported a classroom environment that was respectful. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        65.7%        (23)        53.2%        57.0% 

Agree        31.4%        (11)        34.6%        30.3% 

Somewhat Agree        2.9%        (1)        8.0%        7.4% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        1.9%        2.2% 

Disagree        0.0%        (0)        0.7%        1.2% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.6%        1.9% 

  

6. As appropriate, the instructor encouraged questions and opinions. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        62.9%        (22)        53.9%        57.9% 

Agree        37.1%        (13)        33.7%        29.1% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        8.2%        7.6% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        1.8%        2.4% 
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Disagree        0.0%        (0)        0.9%        1.3% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.6%        1.8% 

  

7. Overall, this was an effective instructor. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        68.6%        (24)        51.7%        54.3% 

Agree        25.7%        (9)        34.9%        30.1% 

Somewhat Agree        5.7%        (2)        8.2%        8.3% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.4%        2.9% 

Disagree        0.0%        (0)        1.1%        2.0% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.9%        2.4% 

 

===================================== 

 

 

Course:        CS 5964-001, Spring 2009 

Title:        Special Topics 

Instructors:    

            KESSLER,ROBERT R 

  

            

Forms Received:        23 

               Course Average: Average of all responses to course questions for all CS 5964 - 001 

for Spring 2009 

               Subject Average: Average of all responses to course questions for CS courses for 

Spring 2009 

               University Average: Average of all responses to course questions for all university 

courses for Spring 2009 

  

        • This graph represents a comparison of the individual course average to the subject (CS) 

and university averages for Spring 2009 

        • Click here for more information about this graph 

 

Course Items 

  

1. The course objectives were clearly stated. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        65.2%        (15)        53.8%        49.7% 

Agree        26.1%        (6)        33.3%        35.4% 

Somewhat Agree        8.7%        (2)        7.9%        9.1% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.7%        2.5% 

Disagree        0.0%        (0)        1.4%        1.6% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.0%        1.8% 

  

2. The course objectives were met. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        59.1%        (13)        52.8%        48.2% 

Agree        36.4%        (8)        33.5%        35.4% 

Somewhat Agree        4.5%        (1)        8.4%        10.0% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.8%        2.9% 
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Disagree        0.0%        (0)        1.5%        1.7% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.0%        1.8% 

  

3. The course content was well organized. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        56.5%        (13)        53.9%        48.3% 

Agree        26.1%        (6)        28.7%        31.7% 

Somewhat Agree        8.7%        (2)        10.4%        10.9% 

Somewhat Disagree        4.3%        (1)        3.6%        4.1% 

Disagree        4.3%        (1)        1.9%        2.4% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.4%        2.6% 

  

4. The course materials were helpful in meeting course objectives. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        54.5%        (12)        50.0%        47.4% 

Agree        22.7%        (5)        29.2%        32.2% 

Somewhat Agree        4.5%        (1)        11.1%        11.3% 

Somewhat Disagree        13.6%        (3)        4.5%        4.1% 

Disagree        0.0%        (0)        3.1%        2.5% 

Strongly Disagree        4.5%        (1)        2.1%        2.6% 

  

5. Assignments and exams reflected what was covered in the course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        56.5%        (13)        55.0%        50.0% 

Agree        39.1%        (9)        29.3%        32.0% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        8.9%        10.0% 

Somewhat Disagree        4.3%        (1)        3.7%        3.5% 

Disagree        0.0%        (0)        1.6%        2.1% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.5%        2.5% 

  

6. I learned a great deal in this course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        60.9%        (14)        54.6%        49.0% 

Agree        26.1%        (6)        28.7%        29.6% 

Somewhat Agree        13.0%        (3)        9.4%        11.9% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.6%        3.9% 

Disagree        0.0%        (0)        3.0%        2.7% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.7%        3.0% 

  

7. Overall, this was an effective course. 

Response        Course        Subject        University 

Strongly Agree        56.5%        (13)        52.9%        48.4% 

Agree        34.8%        (8)        29.9%        31.0% 

Somewhat Agree        4.3%        (1)        9.0%        10.8% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        3.6%        3.8% 

Disagree        4.3%        (1)        2.8%        2.8% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.8%        3.2% 

                Instructor Average: Average of all responses to instructor questions for CS 5964 - 

001 for Spring 2009 

                Subject Average: Average of all responses to instructor questions for CS courses for 
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Spring 2009 

                University Average: Average of all responses to instructor questions for all 

university courses for Spring 2009 

  

        • This graph represents a comparison of the individual instructor average to the subject 

(CS) and university averages for Spring 2009 

        • Click here for more information about this graph 

 

 

Instructor Items: KESSLER,ROBERT R 

  

1. The instructor was organized. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        54.5%        (12)        50.8%        49.8% 

Agree        36.4%        (8)        33.5%        33.7% 

Somewhat Agree        4.5%        (1)        10.3%        9.8% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        3.1%        3.0% 

Disagree        4.5%        (1)        1.3%        1.8% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        0.9%        2.0% 

  

2. The instructor was available for consultation with students. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        59.1%        (13)        55.0%        54.5% 

Agree        40.9%        (9)        29.8%        31.0% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        10.7%        8.8% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.5%        2.6% 

Disagree        0.0%        (0)        0.8%        1.3% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.4%        1.9% 

  

3. The instructor demonstrated thorough knowledge of the subject. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        45.5%        (10)        59.5%        61.7% 

Agree        40.9%        (9)        28.3%        27.9% 

Somewhat Agree        9.1%        (2)        8.4%        6.4% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.1%        1.6% 

Disagree        4.5%        (1)        0.6%        0.9% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.1%        1.5% 

  

4. The instructor presented course content effectively. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        59.1%        (13)        51.3%        49.9% 

Agree        27.3%        (6)        30.5%        29.5% 

Somewhat Agree        9.1%        (2)        11.3%        10.8% 

Somewhat Disagree        4.5%        (1)        3.5%        4.4% 

Disagree        0.0%        (0)        1.9%        2.6% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.5%        2.8% 

  

5. The instructor created/supported a classroom environment that was respectful. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        59.1%        (13)        56.4%        56.5% 
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Agree        36.4%        (8)        30.5%        30.6% 

Somewhat Agree        4.5%        (1)        9.9%        7.4% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.0%        2.2% 

Disagree        0.0%        (0)        0.3%        1.3% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        0.9%        1.9% 

  

6. As appropriate, the instructor encouraged questions and opinions. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        68.2%        (15)        57.2%        57.4% 

Agree        31.8%        (7)        28.5%        28.9% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        9.9%        7.9% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        2.6%        2.5% 

Disagree        0.0%        (0)        0.6%        1.3% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.3%        1.9% 

  

7. Overall, this was an effective instructor. 

Response        Instructor        Subject        University 

Strongly Agree        63.6%        (14)        54.2%        53.8% 

Agree        31.8%        (7)        30.2%        29.6% 

Somewhat Agree        0.0%        (0)        10.0%        8.6% 

Somewhat Disagree        0.0%        (0)        3.1%        3.2% 

Disagree        4.5%        (1)        1.3%        2.2% 

Strongly Disagree        0.0%        (0)        1.2%        2.6% 


